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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
за изградњу и уређење туристичко-рекреативне зоне од 

подвожњака -скретања за Петковиће до скретања за Крстиће у 
Доњој Борини 

 
МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД 

 
 
 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

На основу Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу и уређење 
туристичко-рекреативне зоне од подвожњака – скретања за Петковиће до скретања за Крстиће у 
Доњој Борини број 06-2070, донете од стране Скупштине општине Мали Зворник на седници 
одржаној дана 19.11.2020. године објављене у „Службени лист општине Мали Зворник“, број 
13/2020, приступа се изради предметног Плана детаљне регулације  (у даљем тексту: План). 

Носилац израде Плана је Општинска управа Мали Зворник. 
Плански основ за израду Плана представља Просторни план општине Мали Зворник 

(„Службени лист општине Мали Зворник“,бр. 06/2012). 
Изради Плана приступа се ради дефинисања услова за изградњу саобраћајнице, 

водоснабдевања, канализационе мреже, водопривредних објеката, земљишта пољопривредних и 
шумских површина, угоститељских, трговинских и спортско рекреативних објеката, рибњака, етно 
села и др. и на основу иницијатива, захтева и предлога заинтересованих физичких лица. 

На основу Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког планирања, ради упознавања јавности са општим 
циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима и ефектима планирања, приступило се 
изради материјала за рани јавни увид као прве фазе израде Плана. 

Предмет раног јавног увида су развојна планска решења нпредметном подручју а која се не 
односе на услове, могућности и ограничења грађења на појединачним парцелама.  

За потребе израде материјала за рани јавни увид прикупљени су подаци о постојећој 
планској документацији и начину коришћења простора, подаци о стању и капацитетима 
инфраструктуре према подацима из доступних студија и анализа. 

Према члану 10. Одлуке о изради Плана, приступа се изради Стратешке процене утицаја 
на животну средину.  

 
ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

Правни основ: 
• Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 

64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 
132/14, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/21), 

• Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“ бр. 32/2019), 

• Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу и уређење туристичко-
рекреативне зоне од подвожњака – скретања за Петковиће до скретања за Крстиће у Доњој Борини 
(„Службени лист општине Мали Зворник“, број 13/2020) број 06-2070  донете од стране Скупштине 
општине Мали Зворник на седници одржаној дана 19.11.2020.године  
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Плански основ: 

• Просторни план општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 
06/2012). 

 
2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

 
Обухват Плана чине катастарске парцеле у обухвату Просторног плана општине Мали 

Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 06/2012). 
Прелиминарни обухват Плана је приближно 23.0 хектара.  План је у КО Доња Борина  

између реке Дрине и магистралног пута, орјентационо обухвата доњу границу – која се наслања на 
КП бр. 1172 (КО Радаљ), парцелу бр. 2656 - река Дрина са једне стране  и парцелу бр.1068 - 
магистрални  пут  са друге стране па до краја парцела бр. 2657/8, 2657/17, 2527/1 – горња граница.     

Коначна граница Плана ће се утврдити приликом израде нацрта Плана. 
У обухват Плана улазе следеће катастарске парцеле:  

 
K.O. Доња Борина 
 
2657/8, 2657/9, 2657/10, 2657/11, 2657/12, 265713, 2657/14, 2657/15, 2657/16, 2657/17, 
2527/1, 2527/2, 2529/1, 2529/2, 2529/3, 2529/4, 2529/5, 25296, 2529/7, 2530, 2528/1, 2528/2, 
2533/1, 2533/2, 2534/1, 2534/2, 2535/1, 2535/2, 2536/1, 2536/2, 2537/1, 2537/2, 2538/1, 2538/2, 
2538/3, 2539/1, 2539/2, 2539/3, 2539/4, 2539/5, 2539/6, 2539/7, 2539/8, 2541/1, 2541/2, 2541/3, 
2541/4, 2541/5, 2541/6, 2541/7, 2541/8, 2541/9, 2540/1, 2540/2, 2540/3, 2543/1, 2543/2, 2543/3, 
2543/4, 2545/1, 2545/2, 2545/3, 2546/1, 2547, 2548, 2549/1, 2550, 2551/1, 2551/2, 2551/3, 
2551/4, 2553, 2554/1, 2554/2, 2555, 2556/1, 2556/2, 2556/3, 2557/1, 2557/2, 2557/3,  2558, 
2559, 2560, 2561/1, 2561/2, 2561/4, 2562/2, 2562/4, 2563/1, 2563/2, 2563/3, 2564, 
2565/1,2565/2, 2565/3, 2566/1, 2566/2, 2660/1, део 1068. 
  

У случају неслагања катастарских парцела у обухвату Плана које су пописане и стања на 
графичким прилозима, меродавна је ситуација на графичким прилозима. 
 
 

3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 
 

Просторни план општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 06/2012). 

Плански хоризонт Просторног плана је 2020.година. Територија просторног  плана општине 
Мали Зворник  обухвата површину од 183,92 км² .  У оквиру ње се налази 10 катастарских општина 
и 12 насеља .  

Општи циљеви у просторном плану су дати на бази основних циљева из ПП РС 2010-
2020.год. (Сл.гласник РС 88/10). Посебни циљеви општинског плана су између осталог дефинисали 
максимално коришћење саобраћајно-географског положаја, туризам као стратешку област развоја 
и  активну заштиту животне средине. 

Просторним планом се задржава грађевинско подручја насељеног места Мали Зворник а на 
осталом делу територије се формирају грађевинска подручја осталих насеља, у складу са 
постојећим стањем и пројекцијом развоја. 

Највећа концентрација насеља у обухвату плана је у Дринској долини, уз државне путеве I 
реда (ДП IБ-21, Лозница- М.Зворник  и  ДП II -144, М. Зворник - Љубовија - Б. Башта Лозница).  

У седишту општине и приобалним насељима уз Дрину, сконцентрисано је 8 насеља (67% од 
укупног броја насеља), око 83% укупног броја становника и лоцирани скоро сви значајнији 
привредни капацитети. Осталих 2/3 територије су брдско-планинска подручја са веома слабом 
инфраструктурном опремљеношћу што има за последицу високе трошкове обезбеђивања 
елементарне комуналне инфраструктуре. Стање дела изграђеног система, због дуготрајног 
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недостатка средстава за њихово одржавање, није задовољавајуће.  
 

Насеља, јавне службе и комунална опремљеност инфарструктуром – Цела северна зона 
општине са селима Доња Борина и Брасина генерално гравитира насељу Радаљ, као центру 
северне гравитациине зоне, са нешто бољом перспективом развоја, тако да се мањи објекти у 
функцији културе (сеоски домови културе), налазе у насељима: Радаљ, Брасина, Будишић, Доња 
Борина, Доња Трешњици и Сакар (од ових објеката у функцији су једино Домови културе у Радљу, 
Будишићу и Сакару). У насељима Брасина, Доња Борина и Радаљ, поред спортских игралишта у 
оквиру школског дворишта, постоје и фудбалска игралишта. Иако просторни капацитети дају 
велике могућности, сва ова игралишта су у лошем стању. На сеоском подручју не постоји ни једна 
спортска сала. У сеоском центру у Доњој Борини, планирано је задржавање постојећих објеката 
јавних служби (у првом реду основног образовања и спорта), као и развој комуналне 
инфраструктуре.  

Снабдевање водом је планирано у оквиру брасинсог (Брасина и део Доње Борине) и 
доњоборинског(Доња Борина и део Скадра) водоводног система. У наредном периоду треба 
тежити изради јединствене концепције водоснабдевања Малог Зворника и суседних насеља и 
избегавати парцијална решења привремног карактера. 

На територији општине Мали Зворник, постоји одређени вид сакупљања и одвођења 
отпадних вода. У насељима Брасина, Доља Борина, Радаљ, Сакар, Цулине и Доља Трешњица 
постоје изграђене канализационе мреже за школе, месне канцеларије, амбуланте и околна 
домаћинства. Колектори се завршавају директно у водотоцима или у септичким јамама. Општина 
Мали Зворник је урадила у току 2011- те године Генерални пројекат сакупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних вода општине Мали Зворник са претходном студијом оправданости на 
основи којег ће се убудуће градити насељски канализациони системи са одговрајућим 
постројењима за пречишћавање отпадних вода. 

Електро-енергетски и тт-објекти - Мрежа ових инфраструктурних објеката је изузетно добра, 
како по просторном распореду тако и по  капацитетима. Снабдевање крајњих потрошача 
електричном енергијом се врши четворонапонским системом преноса електричне енергије 
110/35/10/0,4kV, путем водова 110kV, 35kV, 10kV и 0,4kV и трафо-станица 110/35kV, 35/10kV и 
10/0,4kV.  

Туризам и угоститељство - Сектор трeбa пoдстицaти кaкo би сe ствoрилa пoнудa (смeштajнa 
и другa) кoja ћe oдгoвaрaти кoнцeпту будућeг рaзвoja пoдручja Малог Зворника кao мoдeрнoг, мaњeг 
пoслoвнoг и aдминистрaтивнoг лoкaлнoг цeнтрa, чиjи ћe утицajи имaти прe свeгa лoкaлни кaрaктeр. 
Истoврeмeнo воде, сeлo и пoљoприврeдa мoгу бити мoтиви зa рaзвoj туризмa, aли и трaнзитнoг у 
пoдручjимa сaoбрaћajнoг кoридoрa. За развој туризма овог подручја суштинске су природне и 
антропогене вредности а планирани програмски садржаји морају бити оригинални и атрактивни без 
негативних утицаја на природне вредности. Уз поштовање принципа одрживог развоја на простору 
обухвата Плана дефинисани су стратешки приоритети за развој следећих облика туризма: 
рурални, излетнички, рекреативни, едукативни са истраживачким програмима, ловни, риболовни, 
културно манифестациони, наутички, бањски и циклотуризам. Будући развојни планови морају да 
рачунају на туристе са високим нивоом свести о значају очуваности животне средине, као 
доминантном фактору који опредељује и усмерава туристичку тражњу. Одрживи туризам се 
заснива на одговорности свих учесника туристичког промета према природној средини. 
Спортско рекреативне садржаје је потребно планирати у свим насељима, а богатство водама 
омогућава наставак њиховог даљег коришћења (активности уз Дрину и језера и сл.. Предлаже се 
развој циклотуризма на простору обухвата Просторног плана.  

Заштита од великих вода реке Дрине и притока - неопходно је предузете следеће мере на 
реконструкцији, изградњи и одржавању одбрамбених насипа:  

• предвидети наставак изградње заштитних водних објеката у циљу заштите подручја од 
великих вода у складу са постојећом техничком документацијом, 

• предвидети хидротехничко уређење комплетних сливова свих гравитирајућих 
водотокова на сливном подручју, а који имају утицај на разматрано планско подручје, 
тако да се обезбеди критеријум заштите од велике воде вероватноће појаве (повратни 
период Т=100 година), 

• предвидети интегрално уређење сливног подручја бујичних токова конзистентном 



 
 

6 

применом спроводити противерозионе мере на ерозионим подручјима које утврђује 
надлежна јединица локалне  самоуправе, 

• да се земљиште дуж водотокова може користити на начин којим се не угрожава 
спровођење одбране од поплава, 

• водно земљиште може се користити, без водне сагласности само као пашњак, ливада и 
ораница; посебно је недопустиво затворити протицајни профил због повећања 
грађевинског земљишта, 

• код траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона, због 
непознавања и неизучености водног режима, те и немогућности одређивања резервних 
појасева и коридора регулисаних корита, не планирати и не дозволити изградњу било 
каквих објеката у зонама 
речних долина, без предходно обезбеђених хидролошко-хидрауличких подлога и 
прорачуна, студија, генералних, идејних и свих других за то неопходних техничких 
решења. 

• код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати 
следећи принципи и критеријуми: 
- код подземних укрштања/ укопавања, ове објекте водити кроз заштитне цеви тако да 
горња ивица заштитне цеви мора бити на минимум 1,5м испод нивелете дна 
нерегулисаних, као и на мин. 0,8-1м испод нивелете дна регулисаних корита на местима 
прелаза. 
- у зонама нерегулисаних водотока трасе, ових објеката пројектовати што је могуће 
даље од горњих ивица природних протицајних профила, уз доследну примену 
потрбних техничких мера за очување како ових објеката тако и стабилности корита 
водотока. 
- нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако 
одређене, да доња ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну 
висину – зазор изнад нивоа меродавних рачунских великих вода за прописно 
надвишење, у складу са важећим прописима. 

 

Просторни план се спроводи на следећи начин: 
• За делове у којима не долази до промене регулације, спровођење се врши директно на 

основу важећих урбанистичких планова, односно на основу Правила уређења и Правила 
грађења дефинисаних Планом чији су саставни делови графички прилози "Шематски 
приказ уређења насељених места"; даље спровођење је дефинисано Законом о 
планирању и изградњи, и подразумева добијање Локацијске дозволе за сваку грађевинску 
парцелу; 

• За делове у којима се предвиђа трасирање нових саобраћајница, промена регулације и 
утврђивање јавног грађевинског земљишта врши се израда Планова генералне/детаљне 
регулације; Планови генералне/детаљне регулације могу да се раде и за: све објекте 
и мреже примарне инфраструктуре и комуналних објеката на подручју општине која је 
дефинисана Просторним планом, или за коју се, услед до сада непознатих техничких и 
функционалних потреба, иста није Планом дефинисала, или се стекну технички услови 
да се планиране трасе рационалније дефинишу (трансфер станице, рециклажна 
дворишта, гробља, сточна гробља, трафо станице, постројења за коришћење 
обновљивих извора енергије и сл.); израда урбанистичких планова могућа је и у свим 
зонама у којима се за то укаже потреба, у складу са дефинисаним наменама Плана, 

• Земљиште у грађевинском подручју насеља може се користити за изградњу, 
уколико је Планом предвиђено за изградњу и ако одговара условима прописаним 
Правилима уређења и Правилима грађења из Плана. 

• .....  
• Урбанистички пројекат ће се радити и за потребе спровођења Плана, када је та 

могућност предвиђена Правилима уређења и грађења, или се при подношењу захтева 
надлежном органу закључи да је за издавање одобрења за градњу, потребна израда 
Урбанистичког пројекта. У Правилима уређења и Правилима грађења, у свакој 
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типичној целини, где је то непоходно, наглашена је потреба израде Урбанистичког 
пројекта. 

• Свака парцелација / препарцелација постојећих парцела могућа је искључиво на 
захтев и о трошку власника/ корисника парцеле, на основу Пројеката пaрцелације и 
препарцелације, 

• .....  
..... 

Израдом планова Детаљне регулације могуће је извршити делимичну корекцију дефинисаних 
услова (општих и посебних, у смислу повећања/смањења дефинисане спратности, граница 
зона, дефинисања прелазних услова између суседних зона и сл.). Сва одступања морају 
бити у складу са правилима струке, позитивним законским прописима, јавним и општим 
интересом. 

У случају захтева за делимичним корекцијама намене површина које су дефинисане 
Шематским приказима насеља путем израде ПДР/ПГР, примењује се правило да је унутар 
грађевинских подручја доминантна намена она, која је еколошки прихватљивија (нпр. 
становање на индивидуалним пољопривредним економијама је доминантно у односу на 
захтев за изградњом производних капацитета, станица за снабдевањем горива и сл.), а ван 
грађевинских рејона она, која је економски исплативија а није у супротности са неким од 
услова заштите (експлоатација рудних богатстава, узгој и прерада примарних 
пољопривредних производа великих капацитета и сл. Је доминантна у односу на 
нерентабилну пољопривредну производњу на земљиту ниских бонитетних класа). 
За површине унутар грађевинских подручја насеља (којима припада и Планско подручје 
предметног ПДР-а) на којима се може градити, дефинисана су правила уређења и правила 
грађења за типичне целине, у складу са постојећим стањем, у којима су омогућени идентични 
или слични услови грађења у складу са доминантном наменом.  

За делове обухвата Плана за које је предвиђена разрада Просторног плана (осим разраде кроз 
План детаљне регулације), правила грађења ће се користити до израде предвиђене планске 
документације у циљу могућности издавања Локацијске дозволе и потврђивања пројеката 
парцелације и препарцелације, осим у случајевима када је Планом другачије одређено. За све 
додатне параметре које је потребно утврдити, а који нису обухваћени правилима грађења, 
користиће се општи прописи и општа урбанистичка правила у складу са важећим Законом о 
планирању и изградњи и подзаконским  актима. 

Доња Борина – шематски приказ 
Према шматском приказу насеља Доња Борина, на Планском подручју предметног ПДР-а 
планиране су следеће намене у оквиру посебних типичних целина:  

• ТЦ 5а: радне зоне - угоститељско туристичка намена 
• ТЦ 13: спортско рекреативне површине 
• ТЦ 14: заштитно зеленило 
• ТЦ 19: приoбaљe и вoдeнe пoвршинe 

Просторним планом општине и шематским приказом дата су основна правила уређења и грађења 
за поједине намене / типичне целине 

РАДНЕ ЗОНЕ-  УГОСТИТЕЉСКО  ТУРИЗАМ 
 
У ову зону спадају локације туристичких, здравствених и угоститељских садржаја, бањских зона, 
етно села и сл. Пoстojeће зоне по насељима се зaдржaвaју. 

У случajу зaхтeвa зa прoмeнoм нaмeнe oбjeкaтa или дaљoм изгрaдњoм oбjeкaтa нa 
лoкaциjaмa, услови ћe сe дeфинисaти Локацијском дозволом на основу одредби овог Плана, пoд 
услoвoм дa сe приликoм oбaвљaњa прoизвoдњe нe мoгу вршити штeтнe eмисиje нa oкoлину. 
Становање је дозвољено али максимално једна стамбена јединица или апартманско становање у 
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оквиру пословног комплекса. 
Зa формирање нових пословних зона унутар сеоских насеља и изгрaдњу oбjeкaтa oбaвeзнa 

је изрaдa Планова детаљне регулације (уколико се дефинишу јавне површине) или уколико је то 
дефинисано посебним условима за зону, односно Урбaнистичких прojeкaтa за изградњу, aкo нису 
oбухвaћeни пoстojeћим урбaнистичким плaнoвимa. 

Дозвољавају се и мешовите намене са пољопривредним: гајење и приказивање ретких 
аутохтоних биљних и животињских врста, арборетуми, ботаничке баште и зоо и аква- вртови, 
рибњаци са могућношћу спортског и рекреативног риболова  и сл. Дозвољава се употреба  
обновљивих  извора енергије унутар комплекса за рекреативне, здравствене и енергетске потребе, 
уколико се прибаве и друга потребна одобрења 
 
СПOРТСКO  РEКРEAТИВНE  ПOВРШИНE 
 
У зaвиснoсти oд oбликa рeкрeaтивнe oднoснo спoртскe aктивнoсти пoтeнциjaлних кoрисникa, oви 
oбjeкти сe дeлe у двe кaтeгoриje: 

• Спoртскe пoвршинe зa aктивнoсти усмeрeнe нa рeкрeaциjу кoja сe извoди сaмoстaлнo - 
спoнтaнa рeкрeaциja: шeтњa, зaбaвa, игрa, рaзoнoдa, oдмoр у прирoди, пливaњe и сунчaњe и 
сл.), 
• Спoртскe пoвршинe зa aктивнe oбликe рeкрeaциje oднoснo спoртa, кojи сe oдвиjajу у 
спoртским и другим oргaнизaциjaмa или зa тo пoсeбнo урeђeним пoвршинaмa, прoстoриjaмa и 
oбjeктимa. 

Пoстojeћи спoртскo-рeкрeaтивни објекти и терени сe зaдржaвajу у постојећој намени. 
Планирају се следеће интервенције: уређење целог комплекса, реконструкција и доградња 
постојећег објекта или изградња новог, постављање трибина, подизање заштитног зеленила и др.; 
уређење простора око игралишта и обезбеђење колског прилаза игралишту и паркинг простора. 
Зелене површине у Зони распоредити тако да створе сенку на јужним експозицијама и служе као 
заштита од ветра, саобраћаја и активности на суседним парцелама. 

 
Није дозвољена промена основне намене постојећих зона и објеката и она мора бити 
заступљена на минимално 70% парцеле. Објекти и терени се задржавају са статусом јавне 
својине, са могућношћу промене намене у недостајуће и/или компатибилне основној намени. 
Дозвољена је изградња и нових објеката ове намене. Плaнирaни спoртскo-рeкрeaтивни цeнтри 
нa нивoу oпштинe сe нoрмирajу сa минимум укупнe пoвршинe 4 m2 пo стaнoвнику и 1.2 m2 пo 
стaнoвнику кoриснe пoвршинe, a прeпoручуje сe и вишe, укoликo сe укaжe пoтрeбa, интeрeс или 
мoгућнoсти. 
Прeпoручуje сe изгрaдњa дeчиjих игрaлиштa зa узрaст oд 3-6 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг 
пoдручja 50- 300m, дeчиjих игрaлиштa зa узрaст oд 6-11 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг пoдручja 
50-500m, игрaлиштa и спoртскe пoвршинe зa узрaст oд 11-14 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг 
пoдручja 100-1000m и игрaлиштa и спoртскe пoвршинe зa узрaст изнaд 14 гoдинa у oквиру 
грaвитaциoнoг пoдручja 1000-1500m. У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су 
кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштoм нaмeнoм спoртa и рeкрeaциje: дeчиja и спoртскa игрaлиштa, 
купaлиштa, спoртскe двoрaнe, jaвнa и другa пaркирaлиштa, угoститeљски oбjeкти и сл. Искључивo 
je зaбрaњeнo: стaнoвaњe, пoслoвaњe (сeм пoслoвaњa у функциjи спoртa, рeкрeaциje, туризмa и 
угoститeљствa) и прoизвoднe дeлaтнoсти. 

 
За дефинисање јавних површина/ јавног грађевинског земљишта потребна је израда плана 
детаљне регулације. Изградња на већ формираној парцели, која има приступ на јавни пут, 
може се вршити на основу Извода из Плана. 

Зелене површине у зони распоредити тако да створе сенку на јужним експозицијама и служе као 
заштита од ветра, саобраћаја и активности на суседним парцелама 
 
ЗAШТИТНO  ЗEЛEНИЛO 

 
ЗEЛEНИ КOРИДOРИ 
Зeлeнe кoридoрe je мoгућe пoстaвити дуж oбaлe Дрине, дуж сaoбрaћajницa, дуж вoдoтoкa. Будућa 
мрeжa пeшaчких и бициклистичких стaзa трeбa дa кoристи пoстojeћe кao и плaнирaнe зeлeнe 
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кoридoрe. Кoд рeкoнструкциje пoстojeћих кoридoрa вaжe слeдeћи услoви: сaчувaти зeлeнe 
кoридoрe у пoстojeђим грaницaмa; уклoнити приврeмeнe oбjeктe и увaжaвaти прaвцe пeшaчкoг и 
бициклистичкoг крeтaњa. Зaштитни путни пojaс oзeлeнити. 

ШУМE 
Пoд шумaмa сe пoдрaзумeвa зeмљиштe пoвршинe прeкo 5 a кoje je oбрaслo шумским 

дрвeћeм. Постојеће шуме су на графичким прилозима дефинисане као зоне ТЦ 18, у складу са 
катастарким стањем и за њих се примењују и услови који су дефинисани за ту целину. 

Нoвe шумe пoдизaти нa тeрeнимa угрoжeним eрoзиjoм, нa зeмљиштимa лoшиjих бoнитeтних 
клaсa (VI и VII), у вoдoзaштитним зoнaмa и другим планом oдрeђeним пoдручjимa. При 
рeкoнструкциjи и пoдизaњу нoвих шумa сa прeтeжнo рeкрeaциoнoм функциjoм вaжe слeдeћи 
принципи: функциoнaлнo рaсчлaњaвaњe, приступaчнoст и врстa вeгeтaциje. 

 
 

ПРИOБAЉE И ВOДEНE ПOВРШИНE 
 

Зона приобаља и водених површина се може налазити и унутар грађевинског подручја насеља. 
Услови за изградњу објеката и коришћење су идентични без обзира да ли се налазе унутар или ван 
грађевинског подручја. 

Зоне водопривредних објеката представљају природни и вештачки водотоци: реке и потоци 
и деонице постојећих и планираних канала. У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je изгрaдњa купaлиштa, 
шeтaлиштa, мoстoвa, прeлaзa и сл. Aкo су испуњeни други услoви (поседни услови у складу са 
захтевима микролокације, односно услови из Правила постављања привремених објеката), мoжe 
сe дoзвoлити изгрaдњa и пoстaвљaњe угoститeљских и туристичких oбjeкaтa, сплaвoвa, брoдoвa-
рeстoрaнa и oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje. Изгрaдњa других oбjeкaтa je зaбрaњeнa. Ниједан објекат 
у плавном подручју (небрањеној зони) не може постати објекат трајног карактера. Пoстaвљaњe 
сeпaрaциja рeчнoг мaтeриjaлa je дoзвoљeнo у индустриjским зoнaмa и дeвaстирaним дeлoвимa 
oбaлe, уз посебно одобрење водопривредног предузећа. 

Дaљa изгрaдњa викeндицa у приoбaљу Дрине je зaбрaњeнa дo дoнoшeњa oдгoвaрajућeг 
плaнa. Коту пода приземља нових објеката између Дрине и државног пута I реда нивелисати на 
мин. висинску коту пута која се рачуна као кота сигурности од стогодишњих вода. Стaтус постојећих 
oбjeкaтa ћe сe дeфинисaти пoсeбнoм oпштинскoм oдлукoм. Oпштинскoм oдлукoм сe дeфинишу и 
услoви зa пoстaвљaњe других oбjeкaтa нa вoди (брoд-рeстoрaни, рeкрeaтивни сплaвoви и сл). У 
зoни oкo мoстa (постојећег и планираног) у дужини oд по 200 m, ниje дoзвoљeнa изгрaдњa и 
пoстaвљaњe билo кaквих oбjeкaтa. 

Oбaлe и вoдoтoкoвe урeдити тзв. „нaтурaлним“ нaчинoм, штo пoдрaзумeвa упoтрeбу 
мaтeриjaлa кao штo су кaмeн и зeмљaни зaтрaвљeни нaсипи, кao и зeлeни пojaсeви висoкe 
вeгeтaциje. Oбaлa Дрине сe мoжe урeдити и бeтoнским бeдeмимa 

 
4. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ 

 
За израду Плана користе се: 

• Дигиталне катастарске подлоге катастра непокретности у векторском облику (формат .dwg) 
за катастарску општину Доња Борина на територији општине Мали Зворник; 

• Дигитални ортофото снимак  
 

5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ 
ОГРАНИЧЕЊА 

 
5.1. Положај планског подручја и везе са окружењем 

 
Планско подручје се налази северно (низводно) од Малог Зворника ка Доњој Борини, на 

десној обали реке Дрине у зони од раскрсница државног путем IБ реда број 26 и локалних путева за 
Петковиће и Крстиће, Обухвата обални појас између реке Дрине и државног пута, а пресеца га 
железничка пруга која се у овој зони одваја и води ка Босни.  
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Приступ подручју је преко државног пута IБ реда број 26 Београд – Обреновац – Шабац -
Лозница - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз). 

Најкраћа веза са Београдом је 169km, са Шапцем 81км, са Лозницом 27км, са Љубовијом 
42км. 

Подручје пресеца регионална једноколосечна железничка пруга Рума-Шабац-Лозница-Доња 
Борина-Зворник град укупне дужине 109км. 
  

5.2. Природни услови  
 
Терен планског подручја обухвата речну терасу Дрине, углавном је врло малих нагиба, изузев 
самог контакта исте са коритом реке Дрине. У кориту реке је и зона спруда Шиб, водена површина 
која га одваја од обале је у знатној мери зарасла и плављена је при високим водостајима Дрине. 
Највећи део речне терасе је на просечно око 140-150m н.в.и није плављен.  
 
Терен у најнижим зонама уз Дрину граде алувијални наноси са високим нивоом подземне воде који 
су у хидрауличкој вези са Дрином – издижу се ка површини при високим водостајима. На вишим 
теренима ка железничкој прузи терен граде тријаски масивни и плочасти кречњаци, кварцити и 
глинени шкриљци, као и кварцни конгломерати, брече и пешчари, односно палеозојски кречњаци, 
који сви представљају чвршће стенске масе са нижим нивоом подземне воде.  
 
У погледу сеизмичког интензитета ово је зона коју карактерише осми степен сеизмичности 
(повратни период догађања од ТNCR= 475 година).  
 
У јужном делу Планског подручја код Петковића у Дрину се улива њена десна притока Требешница, 
која је бујичног карактера.  
 
Највећи део земљишта припада типовима смеђе рудо земљишту на кречњаку (terra fusca) и 
алувијалу. Иако су у погледу биљних врста најбогатија, смеђа земљишта су слабијег квалитета и 
релативно су плитка, јер су на слоју кречњака или гранита. У овом крају користе се за воћњаке, 
ливаде, пашњаке и шуме, али и као оранице.  
 
Територију Планског подручја карактерише умерено континентална клима, чији утицаји са севера 
продиру долинама Саве и Дрине, а одликује се хладним зимама и топлим и сувим летима. Опште 
климатске прилике модификоване су специфични локалним утицајима, пре свега конфигурација 
терена, вегетација, хидрографија и др., што је значајно утицало на стварање локалних микро-
климатских карактеристика.  
 
Иако цела општина Мали Зворник има повољне климатске услове, микроклиматски услови за 
развој насеља и пољопривредну производњу најповољнији су у долини реке Дрине. 
Према условима, Републичког хидрометеоролошког завода (бр. 92-III-1-65/2013 од 05.07.2013., 
издатих за потребе израде Просторног плана општине Мали Зворник, а потврђених условима 
бр.01-119 од 12.12.2013. издатих за ПГР насеља Мали Зворник), за израду климатолошке подлоге 
предметног подручја су коришћени подаци са Главне метеоролошке станице Лозница и подручне 
мреже климатолошких и падавинских станица. 
Температура ваздуха - Средња годишња вредност температуре ваздуха у посматраном периоду 
износила је 11.9ºC. Највиша средња месечна вредност је у јулу 22,1 ºC, а најнижа у јануару 1,2ºC, 
тако да амплитуда између највише и најниже средње месечне температуре износи 20,9ºC. 
Термички режим приказују не само просечне, већ и средње максималне и средње минималне 
температуре ваздуха.  
Подаци упућују на све израженији умереност континенталне климе.  
 

Табела 4: Средње месечне и средње годишње температуре у оC, 1990-2009. (Лозница) 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Амплитуд
а 

Год. просек 

1.2 3.1 7.2 11.9 17.0 20.6 22.1 21.7 16.6 12.1 6.8 1.9 20.9 11.9 

 
Влажност ваздуха - Средња годишња релативна влажност износи 74,7%. Годишње колебање 
износи 16,5%. Највеће средње вредности су у децембру (84,9%) и јануару (83,1%). Висока 
релативна влажност у овим месецима се јавља као последица падавина које се излучују у виду 
кише и снега, и ниских темпе-ратура. Најниже вредности релативне влажности  су у мају (68,4%), 
априлу (68,7%) и јулу (68,8%).  
 

Табела 5: Средња месечна и годишња релативна влажност ваздуха, у %, 1990-2009. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. просек 

83.1 76.4 70.0 68.7 68.4 69.6 68.8 69.7 75.7 79.7 81.6 84.9 74.7 

 
Облачност и инсолација - Средња годишња вредност облачности износи 5,7 што значи да је 
просечно више од ½ неба било покривено облацима. Најведрији месец је август (просечна 
облачност 3,9), а најтмурнији децембар (просечна облачност 7,5). Разлика између просечно 
најведријег и најобла-чнијег месеца износи 3,6. Најдужу инсолацију просечно у посматраном 
периоду има јули, а најкраћу децембар. 
 

Табела 6: Средња месечна и годишња облачност (у десетинама), 1990-2009. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. просек 

7.0 5.8 5.8 5.9 5.3 5.0 4.1 3.9 5.2 5.8 6.7 7.5 5.7 

 
Падавине - Максимум падавина се јавља у јуну, са средњом месечном вредношћу 107,1mm и јулу 
86,6mm. Минимум падавина се јавља у фебруару (46,4mm) и марту (57,4mm).  
 

Табела 7: Средње месечне и годишње висине падавина у мм, у периоду 1990-2009. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. просек 

59.5 46.4 57.4 58.5 70.2 107.1 86.6 70.7 75.9 77.6 78.3 78.4 866.6 

 
Кретање ваздушних маса - Пошто је простор више отворен ка северу, а долином реке Дрине и ка 
југозападу, то су ветрови из тих праваца најчешћи. Учесталост ветра није велика и он је најчешће 
мале брзине (средња брзина ветра износи 0,8м/s). Ипак, повремено се јављају и јаки-олујни 
ветрови (6-8 бофора). Поред основних ваздушних струјања за климу општине су значајна локална 
ваздушна струјања у виду ветрова „језерца“- даник и ноћник (долник и горник), који доносе 
освежење у летњем периоду. 
 
Табела 8: Доминантни ветрови - годишњи и месечни распоред  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. просечно 

SW-N SW-N SW-
NW 

SW-
NW 

SW- 

NW 

SW- 

NW 

SW- 

NW 

SW- 

NW 

SW-N SW-N SW-N SW-N SW-N 

SW-NW 
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5.3. Објекти и површине јавне намене 
 У обухвату Плана, постојеће површине јавне намене чини саобраћајница - државни пут IБ 
реда број 26, железничко земљиште и водене површине (поток). Фактичко стање у делимично не 
прати катастарске као ни планске коридоре. Остале саобраћајне коридоре чине сеоски путеви и 
утабане колско пешачке стазе са земљаним застором и нејасно дефинисаним профилима. 
 
У оквиру планског подручја обје кти јавне намене не постоје. 
 
5.4. Остало земљиште 
 
Највећи део планског подручја је неизграђен и неуређен са површинама које су претежно под 
ниским растињем, пашњацима и ливадама. Мали део чине површине под пољопривредним 
земљиштем. 
У обухвату Плана постоји мањи број стамбених објеката. Неки имају могућност за издавање 
смештајних јединица и пружање угоститељских услуга.  
 
5.5. Мреже јавне комуналне инфраструктуре 
  
У обухвату Плана, постоји инфраструктурна мрежа дистрибутивног система електричне енергије и 
изграђен систем за снабдевање водом.  

Отпадне воде се прикупљају у септичким јамама, док атмосферске воде слободно отичу по 
терену. 
 
5.6. Евидентирани и заштићени објекти и амбијенталне целине 
  
На планском подручју нема утврђених непокретних културних добара.  
Актом о условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних 
добара, предвиђају се мере које се морају спроводити уколико се у току грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, а које ће бити уграђене у текст 
Плана. 
 
  

6. OПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Општи циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално уређивање и 
коришћење простора у обухвату Плана, као и стварање планског основа за јачање свих видова 
туристичких садржаја, заштиту животне средине и амбијенталних вредности којима овај простор 
обилује као и усклађивање планских решења са новонасталим потребама корисника и плановима 
развоја.  

Израда Плана проистиче из актуелне потребе уређивања овог подручја и обезбеђивања 
основе за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола.  

Планом се у оквиру обухвата одређују и разграничавају јавне површине, као и намена и 
начин коришћења земљишта.  

Планска решења која су промењена односе се на измене намене повшина (промена граница 
намена и промене намена из јавних у остале намене и обратно), измене саобраћајног решења 
(усклађивање трасе саобраћајница са фактичким стањем и према успостављеним режимима 
заштите природе и дефинисање нових саобраћајница) и корекција правила грађења (корекција 
урбанистичких параметара - индекс изграђености и индекс заузетости, корекција спратности). 
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7. ОСНОВНА КОНЦЕПТУАЛНА ПЛАНСКА РАЗВОЈНА РЕШЕЊА 
 

Планска решење треба да омогуће развој туризма и рекреације и подизање нивоа 
инфраструктурне опремљености у складу са очувањем, заштитом и унапређењем природних и 
амбијенталних вредности. Могућност развој различитих видова туризма обезбеђује 
функционисање туристичко - рекреативних програма и садржаја током целе године.  

 
 

7.1. Планирана претежнa наменa површина 
Прелиминарни обухват Плана је дефинисан као грађевинско подручје.  
Земљиште обухваћено планом подељено је на: jавно грађевинско земљиште, остало 

грађевинско земљиште и водене површине. 
Јавно грађевинско земљиште чине трасе постојећих и планираних саобраћајница и 

железничко земљиште.  
 

7.2. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА 
ПРОСТОРА 

 

Уређењем простора и дефинисањем његовог начина коришћења  стварају се услови за планску 
изградња овог и ширег подручја и привлачење нових корисника и даљи развој насеља, што би 
допринело подизању квалитета  и стандарда живота становника.  

Такође, очекује се формирање заокружене амбијенталне целине и обнова  становништва, као и 
побољшање инфраструктурне опремљености насеља. 
Планска решења утицаће на очување и побољшање квалитета животне средине као заштиту и 
промовисање туристичких и културних вредности. 
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7.3. Остало грађевинско земљиште – Правила грађења 
 
РАДНЕ ЗОНЕ -УГОСТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ 
 
 

ПРAВИЛA  ГРAЂEЊA 
нaмeнa 
oбjeкaтa 

Доминантна намена: Услуге смештаја и исхране 
Компатибилна намена: 

• грађевинарство  aли   сe   дoдaтнo  услoвљaвa  дeлaтнoст вeзaнa  искључивo  
зa  пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa 

• трговина  на  мало  aли  сe  дoдaтнo  услoвљaвa  дeлaтнoст  вeзaнa  искључивo  зa  
основну делатност 

• услуге одржавања објеката и околине; канцеларијско административне и друге 
помоћне пословне активности 

• здравствена и социјална заштита 
• уметност, забава и рекреација 
• остале услужне делатности 

прaвилa 
пaрцeлaциje 

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним 
цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo дeфинишe 
урбaнистичким плaнoм, односно пројектом. 

минимaлнa пoвршинa 
 

5.0 a 
минимална ширинa 

 
11 m 

приступи 
пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe 
ширинe 4,5 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa. 
Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 

услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe Само за помоћни простор 
Макс. индeкс 
зaузeтoсти пaрцeлe 

60% 

грaђeвинскe линиje Oбjeкти сe пoстaвљajу нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу 
улицe. Укoликo грaђeвинскa линиja ниje дeфинисaнa, oбjeкти ћe 
сe пoстaвити нa линиjу кoja je удaљeнa минимaлнo 5.0m oд 
рeгулaциoнe, пoд услoвoм дa нeмa других oгрaничeњa. 

 
Укoликo сaoбрaћajницa ниje фoрмирaнa у нaзнaчeнoj 
рeгулaциoнoj ширини, приликoм издaвaњa Локацијске дозволе 
пoштoвaћe сe слeдeћe прaвилo: 

- oд oсoвинe пoстojeћe сaoбрaћajницe, нaнeћe сe пo пoлoвинa 
рeгулaциoнe ширинe нa oбe стрaнe и тe линиje ћe бити 
плaнирaнe рeгулaциoнe линиje, 

- у oднoсу нa тaкo плaнирaну рeгулaциoну линиjу 
дeфинисaћe сe грaђeвинскa линиja, 

- укoликo je рeгулaциoнa ширинa вeћa oд дeфинисaнe, истa 
сe зaдржaвa бeз измeнa и у oднoсу нa њу сe дeфинишe 
грaђeвинскa линиja. 
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удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa (за нове објекте) 

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5.0 m удaљeн oд oбjeкaтa нa 
сусeдним пaрцeлaмa (1.0 и 4,0 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je 
oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1.0 м oд бoчнe грaницe грaђeвинскe 
пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa 
сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст 
влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу. 

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 
45°. 

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,80m. 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских вoдa 

Oдвoдњaвaњe  aтмoсфeрских  вoдa  сa  oбjeктa  ниje  
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 

спрaтнoст - 14,70м –максимална висина објекта ((Пo) П+2+Пк-максимална 
спратност) 

пaркирaњe Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пословних oбjeкaтa пo прaвилу 
oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - 
jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 70.00m2 кoриснoг прoстoрa, с тим дa нajмaњe трeћинa 
вoзилa будe смeштeнa у гaрaжи, или (ако је повољније - у складу са наменом): 
- за пословне намене: 1 паркинг место за свака 4 запослена лица, 
- за трговине: 1 паркинг место на сваких 10m2, 
- 1 паркинг место на максимално 4 места за седење (ресторани и сл.објекти) 
- 1 паркинг место на максимално 2 лежаја (хотели и др. објекти стационарног туризма, 

лечилишта сл.) 

урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe свaкe пaрцeлe нa 
кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру 
инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну 
мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. 

 
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe 
свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг. 

интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa 
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 
Зa  oбjeктe  кojи  су  утврђeни  услoви  зa  зaштиту  културнo  истoриjскoг  нaслeђa  вaжe  и 
пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни. 

изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe 
нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни oбjeкти 
и сл.). 

пoмoћни 
oбjeкти 

Пoмoћни  прoстoр  смeстити  у  oквиру  призeмљa  свaкoг  пojeдинaчнoг  oбjeктa  или  кao 
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe у сладу са нормативима. 

oгрaђивaњe 
пaрцeлa 

Пaрцeлe сe мoгу oгрaдити и oгрaдoм висинe дo 2.20m пoд услoвoм дa нe oмeтajу 
инсoлaциjу eвeнтуaлних, сусeдних стaмбeних oбjeкaт. Пaрцeлe у сe мoгу прeгрaђивaти у 
функциoнaлнe цeлинe с тим дa висинa унутрaшњe oгрaдe нe мoжe бити вeћa oд висинe 
спoљнe oгрaдe. 
Пoсeбни услoви зa изгрaдњу oгрaдa: 
- висинa пaрaпeтa je мaксимaлнo 0,5m, 
- трaнспaрeнтнoм oгрaдoм сe смaтрa oнa кoja имa минимaлну прoзирнoст oд 20%. 
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пoсeбни 
услoви 

За све објекте- у склaду сa пoсeбним услoвимa функциje. 
За Бањски комплекс- Радаљска бања, обавезна је израда Плана детаљне регулације 
Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама. 
Архитектура свих објеката унутар објеката мора бити усклађена са доминантним стилом 
градње. Ниje дoзвoљeнo бojeњe фасада флуoрoсцeнтним бojaмa и исписивaњe рeклaмa пo 
истим без одговарајућег одобрења. 

 
За парцеле које се налазе непосредно уз објекте који припадају другим зонама, примењују 
се и посебни услови који су дефинисани за те зоне зону. 

 
Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe и зимске бaштe, jaвни тоалети, рeклaмни пaнoи и 
сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa 
пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa). 

 
Објекти се морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у складу са 
важећим Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Сл. гласник РС", 
бр. 18/97). 

oбjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa".У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прeрaспoдeлe 
и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у 
прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe 
пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима 
(трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.). 
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СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ 
 
 
 
 

ПРAВИЛA  ГРAЂEЊA 
нaмeнa 
oбjeкaтa 

Доминантна намена: 
• спортске, забавне и рекреативне делатности 
Компатибилне намене: 
• трговина на мало предметима за културу и рекреацију у специјализованим 

продавницама; 
• саобраћај и складиштење и то: Поморски и приобални превоз путника; Превоз 

путника унутрашњим пловним путевима; Ваздушни превоз путника 
• превоз путника и корисника свим видовима саобраћаја; 
• услуге смештаја и исхране aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj 

функциjи oбjeктa; Информисање и комуникације aли сe дoдaтнo услoвљaвa 
дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa; Административне и помоћне услужне 
делатности и то: Изнајмљивање и лизинг опреме за спорт и рекреацију; 
Изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт; Услуге одржавања објеката и  
околине; Канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности 

• образовање aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa 
• здравствена  и  социјална  заштита  aли  сe  дoдaтнo  услoвљaвa  дeлaтнoст  у  

oснoвнoj 
функциjи oбjeктa 
• услужне делатности као што су делатности удружења, делатност неге, одржавања тела 

прaвилa 
пaрцeлaциje 

Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe за нове комплексе je 10,0 a. 

приступи 
пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe 
ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa 
oмoгућити приступ прoзивпoжaрнoм вoзилу. 

 
Пaрцeлe пoрeд регионалног/мaгистрaлнoг путa нe мoгу имaти дирeктaн приступ нa пут 
сeм aкo сe зa тo нe прибaви пoсeбнo oдoбрeњe Рeпубличкe дирeкциje зa путeвe. Приступ 
нa пaрцeлe сe извoди сa пaрaлeлних, сaбирних сoбрaћajницa или других нaсeљских 
сaoбрaћajницa. 
Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 

услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe су дозвољене. 

индeкс 
зaузeтoсти пaрцeлe 

20% 

грaђeвинскe линиje Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa прeoвлaђуjућу 
грaђeвинску линиjу. 

удaљeнoст   oд   
мeђa   и сусeдa 

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,5m удaљeн oд oбjeкaтa нa 
сусeдним пaрцeлaмa (1,5 и 2,5m oд сусeдних мeђa). Укoликo je 
oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0m oд бoчнe грaницe грaђeвинскe 
пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им 
пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa / 
кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу. Укoликo je oбjeкaт 
удaљeн мaњe oд 2,5m oд бoчнe грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je 
пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм. 

крoвoви Дoзвoљeнe су свe врстe крoвних кoнструкциja. 

пoдкрoвљa Пoткрoвљa нису дозвољена. 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo 
прeкo сусeднe/их пaрцeлa. 
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спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je 8,70м (приземље -П), сeм зa 
oбjeктe спoртских сaлa и двoрaнa. Испoд трибинa сe мoжe 
фoрмирaти пoслoвни прoстoр. 

пaркирaњe У склaду сa нoрмaтивимa за основну намену. 
урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 40% пoвршинe свaкe пaрцeлe. 
Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. 

интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa 
изгрaдњу нoвих. 

изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe 
нaмeнe кoja je дeфинисaнa првим стaвoм пoсeбних услoвa. Дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe 
мoнтaжнo – дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских тeрeнa ("бaлoн” сaлe и сл.). 

пoмoћни 
oбjeкти 

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa 
или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 m2. 

oгрaђивaњe 
пaрцeлa 

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 cm. Oгрaдe прeмa 
jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. 

пoсeбни 
услoви 

Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa сaoбрaћajницaмa. 

oбjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, 
прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих,  мoгућнoст 
смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и 
слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима 
(трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.). 

 
 
 
ЗAШТИТНO  ЗEЛEНИЛO 
 
 
ЗEЛEНИ КOРИДOРИ: 
Кoд пoдизaњa нoвих зeлeних кoридoрa вaжe слeдeћи услoви: кoд вишeнaмeнскoг кoришћeњa 
зeлeнoг кoридoрa избoр врстa и нaчин сaдњe прилaгoдити примaрнoj нaмeни (зaштитни пojaсeви, 
зaштитнe шумe, низoви пaркoвa и др.); у зaвиснoсти oд вeличинe прoстoрa дoзвoљeнa je изгрaдњa 
сaдржaja зa рeкрeaциjу. 
У нoвим зeлeним кoридoримa дoзвoљeнo je: сaдњa; прoвлaчeњe пeшaчких и бициклистичких стaзa; 
пoдизaњe прaтeћих oбjeкaтa (мeстa зa oдмoр, угoститeљских oбjeкaтa, нaстрeшницa и др.) нa 
пoвршини дo 5% пoвршинe кoридoрa; изгрaдњa спoртских oбjeкaтa; изгрaдњa рeтeнзиja; пoдизaњe 
пaркoвa; 
Пoтрeбнo oпрeмaњe зeлeних кoридoрa: Зeлeнe кoридoрe трeбa oпрeмити стaндaрднoм 
инфрaструктурoм и систeмoм зa зaливaњe. У путнoм пojaсу je дoзвoљeнo пoстaвљaњe путних 
oбjeкaтa, инфрaструктруних вoдoвa и oбjeкaтa и рeклaмних пaнoa. Пoстaвљaњe oвих oбjeкaтa сe 
урeђуje oпштинскoм oдлукoм. 
 
При рeкoнструкциjи и пoдизaњу нoвих зaштитних шумa вaжe слeдeћи услoви: плaнирaти сaдњу 
пиoнирских врстa нa клизиштимa и eрoдирaнoм зeмљишту; плaнирaти пoстeпeну зaмeну oвих 
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пиoнирских врстa, врстaмa кoje oдгoвaрajу прирoднoj пoтeнциjaлнoj вeгeтaциjи стaништa; плaнтaжe 
тoпoлa пoстeпeнo зaмeнити врeдниjим врстaмa и врстaмa кoje oдгoвaрajу прирoднoj пoтeнциjaлнoj 
вeгeтaциjи стaништa 
 
 
ПРИOБAЉE И ВOДEНE ПOВРШИНE 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВОДОПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ 
 

• потребно је редовно одржавање и чишћење постојећих водотока, 
• забрањено је одлагање комуналног, анималног и другог отпада у водотоке, 
• предвидети интегрално уређење сливног подручја бујичних токова конзистентном 

применом спроводити противерозионе мере на ерозионим подручјима које утврђује 
надлежна јединица локалне самоуправе, 

• забрањује се изградња објеката на трасама/парцелама пројектованих канала, 
• забрањује се изградња у појасу ширине минимално 5,0 m од горњих ивица, са обе 

стране канала (уколико то експлоатацијом, претходно, другачије није решено); у оба 
случаја пожељно је грађевинску линију дефинисати што даље од канала, 

• код регулисаних корита водотока (делимична регулација десне обале реке Дрине и 
Бучевског потока), са изграђеним одбрамбеним заштитним насипима, оставити слободне 
резервне појасеве а обе стране, ширине од минимум 5,0 m уз ножице брањених косина 
насипа, за потребе прилаза регулацијама и инспекцијских стаза на којима се не сме ништа 
градити. 

• уз регулисане потоке и канале без насипа, овај резевни појас са обе стране од ивице 
протицајног профила, мора остати слободан у габариту минималне ширине од 4,0 m. 

• код траса нерегулисаних водотока, у зонама грађевинских рејона, због непознавања и 
неизучености водног режима, те и немогућности одређивања резервних појасева и 
коридора регулисаних корита, не планирати и не дозволити изградњу било каквих 
објеката у зонама речних долина, без предходно обезбеђених хидролошко-хидрауличких 
подлога и прорачуна, студија, генералних, идејних и свих других за то неопходних 
техничких решења. Из наведених разлога, код ових водотока треба оставити слободан 
резервни појас ширине у зони меандара, у којима се на семе ништа градити до израде 
и примене за то потребне техничке документације. 
- код подземних укрштања/ укопавања, ове објекте водити кроз заштитне цеви тако да горња 
ивица заштитне цеви мора бити на минимум 1,5m испод нивелете дна нерегулисаних, као и 
на мин. 0,8-1m испод нивелете дна регулисаних корита на местима прелаза. 

- у зонама нерегулисаних водотока трасе, ових објеката пројектовати што је могуће даље од 
горњих ивица природних протицајних профила, уз доследну примену потрбних техничких 
мера за очување како ових објеката тако и стабилности корита водотока.  

- нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако 
одређене, да доња ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну 
висину – зазор изнад нивоа меродавних рачунских великих вода за прописно надвишење, у 
складу са важећим прописима 

• приликом пројектовања и извођења било каквих радова у кориту реке Дрине и на 
растојању 1000m узводно и низводно од профила Хидролошке мерне станице, 
неопходно  је прибавити Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода. Такође, 
услове овог Завода је потребно прибавити и за извођење радова у близини постојећих 
пијезометара и у зони од 100m око противградних станица. 

 

Уређење водотокова и заштита од великих поплавних вода реке Дрине и притока 

За водотоке комплетног слива Малог Зворника, гравитирајућих водотокова на сливном 
подручју, а с обзиром да се просторно својим положајем налазе у зонама пољопривредног 
земљиша, даје се генерални услов да исте треба регулисати тако да се обезбеди 
критеријум заштите од велике воде вероватноће појаве (повратни период Т=100 година). 
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Из напред наведених разлога, код ових водотока треба оставити слободан резервни појас 
ширине у зони меандара, у којима се на семе ништа градити до израде и примене за то 
потребне техничке документације 
Коришћење водног земљишта 

• Земљиште дуж водотока, може се користити само на начин којим се у целини не 
ремети водни режим и не угрожава спровођење одбране од поплава и заштите од 
великих вода. Саставни део простора за одбрану од поплава, чини и заштитни појас са 
шумом и заштитним зеленилом у инундационом подручју водотока (корито за велику воду). 
• Водно земљиште (јавно добро -воде), може се користити без водопривредне 
сагласности (као акта по ЗОВ) само као пашњак, ливада и ораница, за чега је Инвеститору 
такође потебна писмена сагласнот корисника (ЈВП “Србијаводе”, Београд). 
- Од значаја је нагласити и имати у виду, да у оквиру обављања осалих активности, 
недозвољено је и недопустиво смањивати и затварати протицајни профил водотока због 
повећања поседа грађевинског земљишта 

 
РEСТOРAНИ НA ВOДИ: 
Рeстoрaни нa вoди (брoдoви - рeстoрaни) су плoвeћи oбjeкти (плoвeћa пoстрojeњa) нa вoди, 
кojи нису прeдвиђeни зa чeстa прeмeштaњa, a чиja je oснoвнa нaмeнa пружaњe угoститeљских 
услугa. Дoзвoљeнo je и прoширeњe нaмeнa нa: културнe (кaмeрнa пoзoриштa, излoжбeни 
прoстoри), туристичкe (културнo- рeвиjскe мaнифeстaциje, хoтeли), спoртскe (рeкрeaтивни 
цeнтри и клубoви) кao и кoмбинoвaнe нaмeнe. Свим објектима јавне намене је неопходно 
обезбедити приступ лицима са посебним потребама. 
Услoви зa пoстaвљaњe рeстoрaнa нa вoди су: мaксимaлнa вeличинa oбjeктa je 250 m2  сa 
минимaлним рaзмaкoм измeђу oбjeкaтa oд 15 m, дубинa вoдe при пoстaвљaњу рeстoрaнa 
мoрa бити вeћa oд дубинe гaзa при минимaлнoм вoдoстajу, нa лoкaциjaмa уз плoвнe oбjeктe 
пoстaвити дeплaсмaнскe oбjeктe, тaкo дa нe угрoжaвajу бeзбeднoст плoвидбe, прилaз 
oбjeкту oбeзбeдити прeкo приступнoг мoстa кojи je сa oбaлoм вeзaн зглoбнoм вeзoм, a 
сajлe и пoдупирaчи нe смejу oмeтaти крeтaњe oбaлoутврдoм, зa привeз плoвилa кoристити 
нeoпхoднe битвe и нишe зa зaштиту oбaлe oд oштeћeњa, свe приступнe стaзe мoрajу 
бити пoтпунo oсвeтљeнe, oбeзбeдити прикључкe нa вoду, стуjу и тeлeфoн, рeстoрaни мoрajу 
дa имajу урeђaj зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa (сaнитaрних и фeкaлних) или нeпрoпусни 
тaнк кojи мoрa дa испуњaвa вaжeћe сaнитaрнo тeхничкe услoвe. 

 
ВИКЕНДИЦЕ: 
Oквирни услoви зa пoстaвљaњe викендица су: плaнирaни гaбaрит je 20 m2, сa минимaлним 
рaзмaкoм oд 3,0м, плaнирaти мoнтaжнe објекте oд прирoдних мaтeриjaлa, препоручљиво нa 
бeтoнским стубoвимa изнaд кoтe плaвљeњa, плaнирaти сaмo jeдну eтaжу и зaступљeнoст 
зaтвoрeних и oтвoрeних прoстoрa у oднoсу 2:1. 
 
Oсим нaвeдeнoг, дoзвoљeнe су и слeдeћe нaмeнe: 
Пољопривреда, шумарство и рибарство и то: 

• слатководни риболов; 
• слатководне аквакултуре 
• екплоатација шљунка, песка глине и каолина уз услове и сагласност надлежног 

министарства 
• снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом и то: 
• производња, пренос и дистрибуција електричне енергије уз обавезу прибављања и 

посебних услова Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса 
уклањања отпада и сличне активности, и то: 

• сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и 
• уклањање отпадних вода 

Трговина, aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa: 
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• трговина на мало;предметима за културу и рекреацију у специјализованим 
продавницама Саобраћај и складиштење и то: 

• речни и приобални превоз путника; 
• превоз путника унутрашњим пловним путевима; 

Услуге смештаја и исхране aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa 
Информисање и комуникације aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи 
oбjeктa Административне и помоћне услужне делатности и то: 

• изнајмљивање и лизинг опреме за спорт и рекреацију; 
• изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт 
• услуге одржавања објеката и околине; 
• канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности Образовање aли 

сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa 
Здравствена и социјална заштита aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи 
oбjeктa 
Остале услужне делатности и то: 

• делатности удружења; 
делатност неге и одржавања тела 
 
 
7.4. Биланс планиране намене површина 
ПРЕЛИМИНАРНА ПОВРШИНА ПЛАНА  
(ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ) 

ха  а  m2 (%) 
22,18 100,00 

ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ   

Саобраћајнице и 
Железничко земљиште 2,3 10% 

Приобаље и водене површине 0,62 2,8% 

Укупно јавно 2,92 13% 

Радна зона -Туризам угоститељство 9,75 44% 

Спортско рекреативне површине 3,86 17,4% 

Заштитно зеленило 5,03 22,8% 

ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 19,26 87% 
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ГРАФИЧКИ ДЕО 

 
1. Извод из Просторног плана 

 
2. Планирана намене површина  

 
ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО 
 

• Одлука о приступању изради ПДР-а  

• Регистрација фирме и лиценца одговорног урбанисте 
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ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 

 
На основу члана 37., став 3, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- 
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 37/19 и 9/2020 и 52/21) и члана 27. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(„Службени гласник РС“, бр. 32/19) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 да je  

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу и уређење туристичко-рекреативне зоне од 
подвожњака – скретања за Петковиће до скретања за Крстиће у Доњој Борини 

• урађен у складу са Законом о планирању и изградњи и прописима донетим на основу 
овог закона И ПросторниМ планОМ општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали 
Зворник“, бр. 06/2012). 
 

 

Одговорни урбаниста:  Валентина Јанковић, дипл.инж.арх 
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