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Концепт Плана детаљне регулације „МХЕ Рогачица“.
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1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ
КОНЦЕПТА ПЛАНА
1.1. ОПШТИ ДЕО
На основу претходно прикупљене документације, као потенцијални
инвеститор, Општини Бајина Башта се обратило Привредно друштво „GREEN
WATTS“ doo из Земуна, Магистратски трг бр. 3 и покренуло иницијативу за израду
Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Рогачица“.
Планом детаљне регулације ће се преиспитати могућност изградње мале
хидроелектране са својим конструктивним елементима и њено уклапања у природни
амбијент, коришћењем хидропотенцијала на такав начин да се не ремети еколошка
равнотежа водотока.
Циљ израде Плана детаљне регулације, је стварање законског и планског
основа за издавање локацијске, односно грађевинске дозволе и изградњу објеката и
садржаја мале хидроелектране. Планирани пројекат треба да створи квалитетније
услове за одрживи развој овог подручја, уважавајући будућу намену простора у
сагласности са заштитом природе.
Планом детаљне регулације морају се испоштовати смернице из планских
докумената вишег нивоа, правна регулатива, као и услови надлежних јавних
предузећа, установа и других институција, али и законитост поступка израде,
излагања, разматрања и усвајања планског документа.

1.2. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Окружење, положај и чиниоци развоја
Рогачица је насеље у општини Бајина Башта и налази се на ушћу реке
Рогачице у Дрину. Представља раскрсницу магистралних путева који спајају Бајину
Башту, Ужице, Љубовију, Зворник и цео подрињски крај. Површина катастарске
општине Рогачица је 17 km2, a просечна надморска висина терена је 220 m.
На основу укупних геолошких одлика, терен општине у инжењерскогеолошком погледу граде: круте-везане стенске масе - махом су везане за кречњаке
Таре и Звијезде и перидотитског Златиборског масива као и дијабаз-рожначке
формације Таре и Подрињско-ваљевских планина; везане и невезане стенске масе на терасним седиментима дуж Дрине и њених притока; и алувијални седименти око
корита Дрине и њених притока (дробинске стенске масе из корита водотокова). На
терену су присутни и савремени инжењерско – геолошки процеси спирања, клизања
и кидања терена. Клизишта настала антропогеним утицајем налазе се махом у
централном Дринском појасу. У зонама јако испуцалог кречњака чести су и одрони
(зона изнад Перућца на путу Перућац-Растиште). Сеизмички максимални очекивани
интензитет земљотреса, са вероватноћом појаве 63% за подручје општине Бајина
Башта је 8°MCS (на олеати за повратни период од 500 година). До сада је
максимални догођени земљотрес био 6°MCS, као манифестација земљотреса Бајина
Башта.
ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО УЖИЦЕ
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Највећи део општине припада сливу Дрине око 92%, а мањи део сливу
Ђетиње, Лужнице и Скрапежа (слив Западне Мораве). Оба слива, шире припадају
сливу Црног мора. Сливу Западне Мораве припадају мањи јужни делови Таре
(Добро и Љуто поље) и делови Поникава, Кадињаче и Јелове Горе, као и слив
Тушине у источном делу општине. Већи делови кречњачког терена Таре подземно се
одливају у Дрину и Ђетињу, те се прецизна граница сливова не може установити.
Највеће притоке Дрине су Пилица и Рогачица које, уз Бели Рзав и вештачка језера
ХЕ Бајина Башта и реверзибилно језеро - акумулација наТари (Заовине - у долини
Белог Рзава), представљу највеће хидрографске објекте напростору општине.
За израду техничког решења извршен је обилазак терена, и то обилазак
локација предвиђених за изградњу водозахвата, машинске зграде и трасе цевовода.
Обиласком терена је констатовано да је на обалама реке на локацији
водозахвата већим делом заступљено земљиште III и IV категорије. Дуж трасе
цевовода је такође заступљено земљиште III и IV категорије, док је на предвиђеној
локацији машинске зграде заступљена стенска маса III и IV категорије.
На основу постојеће документационе основе и већ изграђених објеката у
непосредној близини локације, начелно се може закључити да су услови тла за
градњу повољни, али се пре приступања новој градњи обавезно мора извршити
испитивање тла.
У оквиру Идејног пројектног решења урађене су хидролошке анализе –
прорачун малих, средњих и великих вода на профилу захвата МХЕ. Хидролошке
анализе су урађене методологијом која се примењује за неизучене сливове.
Oсновне карактеристике слива реке Рогачице:
Површина слива (до профила водозахвата) F = 183,7 km2
Дужина главног тока L= 20 km
Кота терена на врху слива Кv = 1259 mnm
Кота терена на профилу водозахвата Кu = 259 mnm
Уравнати пад тока Iur = 19,2 %

Слика бр. 1: Поглед на корито реке Рогачице
- пре мајских поплава 2014. године ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО УЖИЦЕ
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Слика бр. 2: Река Рогачица узводно од локације машинске зграде
- након мајских поплава 2014. године -

Слика бр. 3: Локација за водозахват
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Слика бр. 4: Локација за машинску зграду

Слика бр. 5: Постојећи прилаз парцели за машинску зграду
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Постојећи начин коришћења земљишта
На подручју обухваћеном планом, преовлађује шумско и пољопривредно
земљиште. Постојећа структура, врста и начин коришћења земљишта са површинама
према катастарској евиденцији, представљена је у следећој табели.
Табела бр. 1:

Катастарска
парцела

Врста и начин коришћења земљишта
према катастарској евиденцији

Врста земљишта

Начин коришћења

Површина у m2

ливада 4 класе

151m2

2961 КО Својдруг

Пољопривредно
земљиште

4176 КО Својдруг

Остало земљиште

река

44908 m2

2958 КО Својдруг

Остало земљиште

камењар

1808 m2

2959 КО Својдруг

Грађевинско
земљиште изван
грађевинског
подручја

земљиште под
зградом и другим
објектом

41 m2

2960 КО Својдруг

Грађевинско
земљиште изван
грађевинског
подручја

2957 КО Својдруг

Пољопривредно
земљиште

2955 КО Својдруг

Пољопривредно
земљиште

2956 КО Својдруг

2951 КО Својдруг

Грађевинско
земљиште изван
грађевинског
подручја
Пољопривредно
земљиште

земљиште под
зградом и другим
објектом

њива 4 класе

њива 4 класе

41 m2

1080 m2

1371 m2

земљиште под
зградом и другим
објектом

993 m2

воћњак 4 класе

1438 m2
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6242 m2

2952 КО Својдруг

Пољопривредно
земљиште

њива 4 класе

2953 КО Својдруг

Пољопривредно
земљиште

ливада

2157m2

2954 КО Својдруг

Пољопривредно
земљиште

њива 4 класе

165 m2

2065 КО Својдруг

Пољопривредно
земљиште

њива 4 класе

4306 m2

2066 КО Својдруг

Пољопривредно
земљиште

пашњак 5 класе

3083 m2

2067 КО Својдруг

Пољопривредно
земљиште

њива 5 класе

1914 m2

2068 КО Својдруг

Пољопривредно
земљиште

њива 4 класе

2069 КО Својдруг

Пољопривредно
земљиште

ливада 4 класе

2138 m2

2064 КО Својдруг

Шумско
земљиште

шума 6 класе

9713 m2

2063 КО Својдруг

Шумско
земљиште

шума 6 класе

11894 m2

507/1 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

њива 3 и 5 класе

2580 m2

507/2 КО Сијерач

Остало земљиште

остало природно
неплодно земљиште

888 m2

511/1 КО Сијерач

Остало земљиште

остало природно
неплодно земљиште

488 m2

511/2 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

њива 4 класе

78 m2

512 КО Сијерач

Остало земљиште

остало природно
неплодно земљиште

563 m2

513 КО Сијерач

Остало земљиште

остало природно
неплодно земљиште

568 m2
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514 КО Сијерач

Шумско
земљиште

шума 7 класе

20 m2

Земљиште под
зградом
Некатегорисан пут

240m2

њива 4 класе

2216 m2

515 КО Сијерач

Остало земљиште

506/1 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

506/2 КО Сијерач

Остало земљиште

остало природно
неплодно земљиште

283 m2

505/1 КО Сијерач

Остало земљиште

остало природно
неплодно земљиште

304 m2

505/2 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

њива 3 класе

337 m2

Пољопривредно
земљиште

њива 3 класе

38 m2

504/1 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

њива 3 класе

1183 m2

504/2 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

њива 3 класе

1318 m2

504/3 КО Сијерач

Остало земљиште

остало природно
неплодно земљиште

503 m2

502 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

њива 4 класе

120 m2

516/1 КО Сијерач

Остало земљиште

остало природно
неплодно земљиште

906 m2

516/2 КО Сијерач

Остало земљиште

остало природно
неплодно земљиште

1453 m2

516/3 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

њива 3 класе

150 m2

516/4 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

њива 3 класе

861 m2

516/5 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

њива 3 класе

808 m2

505/3 КО Сијерач
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остало природно
неплодно земљиште

2544 m2

Пољопривредно
земљиште

њива 3 класе

158 m2

516/8 КО Сијерач

Шумско
земљиште

шума 7 класе

319 m2

517 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

њива

1442 m2

518/1 КО Сијерач

Остало земљиште

остало природно
неплодно земљиште

1681 m2

518/2 КО Сијерач

Остало земљиште

остало природно
неплодно земљиште

781 m2

518/3 КО Сијерач

Остало земљиште

остало природно
неплодно земљиште

383 m2

518/4 КО Сијерач

Остало земљиште

остало природно
неплодно земљиште

388 m2

518/5 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

њива 3 класе

1675 m2

518/6 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

њива 3 класе

518/7 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

њива 3 класе

898 m2

518/8 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

њива 3 класе

984m2

519 КО Сијерач

Грађевинско
земљиште изван
грађевинског
подручја

јаз

2848 m2

447 КО Сијерач

Шумско
земљиште

шума 6 класе

3885 m2

501/2 КО Сијерач

Шумско
земљиште

шума 6 класе

1138 m2

516/6 КО Сијерач

Остало земљиште

516/7 КО Сијерач
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501/1 КО Сијерач

520/1 КО Сијерач

Шумско
земљиште
Шумско
земљиште

шума 6 класе

2219 m2

шума 6 класе

7574 m2

520/2 КО Сијерач

Шумско
земљиште

шума 6 класе

5216 m2

531 КО Сијерач

Шумско
земљиште

шума 5 класе

11122 m2

532 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

пашњак 5 класе

1682 m2

533 КО Сијерач

Шумско
земљиште

шума 5 класе

6403 m2

534 КО Сијерач

Шумско
земљиште

шума 5 класе

1412 m2

538 КО Сијерач

Шумско
земљиште

шума 5 класе

2706 m2

539 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

ливада 6 класе

1494 m2

540/2 КО Сијерач

Шумско
земљиште

шума 5 класе

501 m2

575/1 КО Сијерач

Шумско
земљиште

шума 5 класе

578/1 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

ливада 5 класе

2064 m2

578/2 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

ливада 5 класе

1654 m2

580 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

ливада 5 класе

1041 m2

581 КО Сијерач

Шумско
земљиште

шума 5 класе
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582 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

воћњак 4 класе

1721 m2

583 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

њива

6969 m2

584/3 КО Сијерач

Пољопривредно
земљиште

воћњак 3 класе

819 m2

2584 КО Сијерач

Остало земљиште

река

21359 m2

остало природно
неплодно земљиште

965 m2

2893/1-део
КО Љештанско

Грађевинско
земљиште изван
грађевинског
подручја

земљиште под
зградом

764 m2

2871 КО Љештанско

Пољопривредно
земљиште

њива 2 класе

2364 m2

2872/2 КО Љештанско Остало земљиште
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Табела бр. 2:

Табеларни приказ заузетости парцела

Заузетост парцела
ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ

ПОДАЦИ
О ПАРЦЕЛИ

Општина

Катастарска
општина

Бр. парцеле

Бајина Башта

Својдруг

2069

30,4

Бајина Башта

Својдруг

2069

75,0

Бајина Башта

Својдруг

2063

1039

Бајина Башта

Својдруг

4176

25,3

Бајина Башта

Сијерач

507/2

16,6

Бајина Башта

Сијерач

507/1

47,5

Бајина Башта

Сијерач

506/1

98.5

Бајина Башта

Сијерач

503

4,0

Бајина Башта

Сијерач

502

31,5

Бајина Башта

Сијерач

501/2

23,5

Бајина Башта

Сијерач

501/1

53,5

Бајина Башта

Сијерач

520/1

53,0

Бајина Башта

Сијерач

520/2

35,4

Бајина Башта

Сијерач

531

24,0

Бајина Башта

Сијерач

533

118,1

Бајина Башта

Сијерач

534

88,7

Бајина Башта

Сијерач

539

68,6

Бајина Башта

Сијерач

540/2

99,8

Бајина Башта

Сијерач

575/1

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Дужина
цевовода
(m)

Објекат
Машинска зграда
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
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Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Доводни цевовод
Ч 0361 ДН 1600
Таложница и део
водозахвата
Водозахват део
Рибља стаза

62,2

Бајина Башта

Сијерач

578/1

25,3

Бајина Башта

Сијерач

578/2

150,5

Бајина Башта

Сијерач

2584

6,5

Бајина Башта

Сијерач

581

3,8

Бајина Башта

Сијерач

583

Бајина Башта

Сијерач

583

Бајина Башта
Бајина Башта

Сијерач
Љештанско

Акумулација

Бајина Башта

Љештанско

Акумулација

Бајина Башта

Сијерач

2584
2871
2871, 2872/2 и
2893/1
583 и 584/3
и 2584

Инжењерско-геолошке карактеристике терена
Терен је већим делом раван, са благим падом. Са стране којом пролази
цевовод, не примећују се трагови клижења, те се може закључити да је на овом делу
терен стабилан.
Бруто пад на дужини од 2180м, износи око 25м.
Максимални пад нивелете цевовода износи 2%, а минимални пад износи
0,4%, средњи пад нивелете трасе цевовода је 1,17%.

Постојећа саобраћајна инфраструктура
Постојећа саобраћајна мрежа, у обухвату Плана, састоји се од земљаних
некатегорисаних путева који су местимично насути зрнастим каменим материјалом и
асфалтног пута Љештанско - Својдруг, који је доста оштећен током мајских поплава.
На локацијама машинске зграде и водозахвата нема прилазних саобраћајница.
Локације машинске зграде и водозахвата, за које постоји потреба за
прилазном саобраћајницом, налазе се на левој обали реке Рогачице због чега приступ
овим локацијама са државног пута IБ реда број 28, Мали Зворник-ЉубовијаРогачица-Костојевићи-Ужице-Кнежевићи-Кремна-државна граница са Босном и
Херцеговином (гранични прелаз Котроман), није могућ без изградње одговарајућих
мостова преко реке. Постојећи мост на путу Љештанско - Својдруг је привременог
карактера (стари бетонски мост је уништен у поплавама) и налази се у лошем стању,
тако да се неможе прихватити као трајно решење прилаза објекту водозахвата ради
сервисирања и одржавања објекта. Поред реке ограничавајући фактори су још и
неповољна морфологија терена, имовинско-правни односи и пољопривредно
обрадиво земљиште.

ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО УЖИЦЕ

18
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МХЕ РОГАЧИЦА“

Постојећа јавна комунална инфраструктура
На самој локацији и у њеном непосредном окружењу не постоје изграђене
мреже водова и инсталација основне комуналне инфраструктуре, осим електро
енергетских водова, приступних путева и мостова.

Слике бр. 6 и 7: Оштећена путна инфраструктура
- након мајских поплава 2014. године ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
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Стање зеленила
Потез будуће МХЕ „Рогачица“, у садашњем стању представља природно
зелену површину окружену биотичким чиниоцима, која је у великој мери раубована
мајским поплавама, као и инфраструктура, пре свега у делу саобраћаја (путеви и
мостови) и електро мреже.

Стање животне средине
Када је у питању постојеће стање животне средине, на овом потезу, као и у
његовом непосредном окружењу, може се рећи да нема загађења ваздуха нити
прекомерне буке. Животна средина је очувана.

Заштита природних и културних добара
На самој траси која је предвиђена за изградњу планираних садржаја, не
постоје непокретна културна добра која су под непосредном заштитом.

Нумерички показатељи – постојеће стање
Предметно подручје је углавном ненасељено, осим неколико раштрканих
стамбених, економских и помоћних објеката, на ширем простору који су изван
подручја обухваћеног ужом разрадом предметног пројекта.

Преглед евидентираних и заштићених објеката
Нема евидентираних и заштићених објеката.

Оцена расположивих подлога за израду плана
План детаљне регулације ради се на следећим подлогама:
1. Катастарско-топографски план 1: 1.000, оверен од стране Службе за катастар
непокретности Бајина Башта.
2. Копија плана (ДКП) ширег подручја у дигиталном и аналогном облику
1: 2500.
3. Топографске карте 1:50000 и 1:25000.
Може се закључити да су наведене подлоге одговарајуће за израду плана
детаљне регулације, али би квалитет планског решења био већи да је обухваћено
нешто шире подручје, пре свега у делу приступних саобраћајница.
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1.3.

ЦИЉЕВИ И ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА, УРЕЂЕЊА,
ИЗГРАДЊЕ И ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ

Као полазиште за израду концепције урбанистичког решења МХЕ
„Рогачица“, послужиле су анализе вршене у оквиру постојећег стања, планске
условљености, услови надлежних јавних предузећа, установа и других институција,
резултати студијске и техничке документације, као и реалне потребе за изградњом на
овом простору.
Планом су третирани сви објекти мале хидроелектране, водозахват, цевовод и
машинска зграда, са тежиштем на архитектонско-урбанистичку разраду локације
машинске зграде.
Предмет плана у ужем смислу су водозахватна грађевина са акумулацијом,
рибљом стазом и таложницом, цевовод под притиском и машинска зграда.
Планом су обухваћене целе катастарске парцеле на потезу којим пролази
цевовод, са приступним саобраћајницама, постојећом и новом инфраструктуром, као
и планираном акумулацијом.
Основна концепција изградње и коришћења овог простора произашла је
између осталог, и из услова на терену: топографије терена, приступних путева,
постојеће инфраструктуре, потреба будућих корисника и стандарда за ову врсту
објеката.
Концепт укупне организације простора за изградњу МХЕ „Рогачица“, базиран
је на изградњи адекватних објеката у складу са локално традиционалном
архитектуром, како би се створили квалитетнији услови за одрживи развој овог
подручја уважавајући природни амбијент локације, заштиту животне средине и
градитељског наслеђа, а као основа за даље унапређење и развијање ширег
окружења.
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ТЕКСТ ПЛАНА
УВОД

Циљ израде плана
На основу претходно прикупљене документације, као потенцијални
инвеститор, Општини Бајина Башта се обратило Привредно друштво „GREEN
WATTS“ doo из Земуна, Магистратски трг бр. 3 и покренуло иницијативу за израду
Плана детаљне регулације за изградњу МХЕ „Рогачица“.
Планом детаљне регулације је преиспитана могућност изградње мале
хидроелектране са својим конструктивним елементима и њено уклапања у природни
амбијент, коришћењем хидропотенцијала на такав начин да се не ремети еколошка
равнотежа водотока.
Циљ израде Плана детаљне регулације, је стварање законског и планског
основа за издавање локацијске, односно грађевинске дозволе и изградњу објеката и
садржаја мале хидроелектране. Планирани пројекат треба да створи квалитетније
услове за одрживи развој овог подручја, уважавајући будућу намену простора у
сагласности са заштитом природе.
Планом детаљне регулације морају се испоштовати смернице из планских
докумената вишег нивоа, правна регулатива, као и услови надлежних јавних
предузећа, установа и других институција, али и законитост поступка израде,
излагања, разматрања и усвајања планског документа.
Задатак плана је да дефинише:
-

-

јавни интерес и правила за уређење простора и грађење објеката;
површине и услове за изградњу објеката: водозахвата, цевовода и
машинске зграде, уз поштовање услова заштите природе при чему се се
дефинише граница грађевинског подручја и намена површина;
правила за уређење простора и грађење објеката;
очување и унапређење животне средине.

Реализацијом планираних активности и намена коришћења земљишта,
неопходно је обезбедити оптималне услове за функционисање целокупног простора,
а мерама заштите онемогућити његову деградацију и загађивање, кроз прецизно
дефинисање услова за нову изградњу.
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Правни и плански основ за израду плана
Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља:
● Просторни план општине Бајина Башта („Сл. лист Општине Бајина Башта“,
бр. 10/2012).
Правни основ за израду Плана детаљне регулације ''МХЕ РОГАЧИЦА''
(у даљем тексту План детаљне регулације), представља:




Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број
72/09, члан 60., и 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 и 145/14);
Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената
(„Службени гласник Републике Србије“, број 31/2010, 69/2010 и 16/2011);
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације ''МХЕ РОГАЧИЦА'', 01
бр. 06-5/2014. године.
Напомена:
Поступак израде и доношења Плана детаљне регулације ''МХЕ РОГАЧИЦА'',
започет је пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 132/2014), те се у складу са
самосталним чланом 130. наведеног закона може окончати по до тада
важећим одредбама Закона о планирању и изградњи.

Опис граница плана
Површина Плана детаљне регулације је оријентационо 21,23.50 ха, а
крајње тачке подручја захвата Плана су у северозападном делу око 300м источно од
засеока Додићи (локација машинске зграде) и у југоисточном делу око 2 км узводно
(локација водозахвата).
Подручје Плана (парцела машинске зграде), налази се на око 2 км западно
од ушћа Рогачице у реку Дрину и на 1,2 км западно од Рогачице, а око 10 км од
Бајине Баште, ваздушном линијом.
Пројектно-техничком документацијом на идејном нивоу, предвиђено је да
се машинска зграда МХЕ „Рогачица“ налази на кат. парцели број 2069 у реалном
уделу од 530/2138 КО Својдруг. Водозахват се планира на деловима кат. парцела бр.
2871 КО Љештанско и 583 КО Сијерач. Такође је предвиђено да водозахват буде
бетонски преливни праг са контролисаним преливом, таложником и рибљом стазом.
Изградњом водозахвата није предвиђено формирање акумулације узводно од
водозахвата већ ће се хидроелектана понашати као проточна.
Граница обухвата Плана детаљне регулације, је у складу са катастарским
стањем, стањем на терену, захтевима детаљне разраде планских решења и потребама
постављања мале хидроелектране, односно њених делова који су целовито
третирани. Тако су Планом обухваћене целе парцеле преко којих пролази цевовод и
парцеле на којима се предвиђа изградња објеката и инсталација машинског
постројења и водозахватне грађевине са акумулацијом.
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Планом детаљне регулације је обухваћен простор уз реку Рогачицу.
Подручје плана, поред водног обухвата и неизграђено, пољопривредно и шумско
земљиште, као и занемарљивим делом грађевинско.
Обухваћени су делови катастарских општина Својдруг, Љештанско и
Сијерач.
Граница обухвата полази - водозахват са таложницом се поставља на
деловима кат. парцела бр. 2871 КО Љештанско и 583 КО Сијерач, планирана
акумулација обухвата делове кат. парцела 2871, 2872/2 и 2893/1 КО Љештанско, 583
и 584/3 КО Сијерач и део парцеле реке бр. 2584 КО Сијерач, а машинска зграда МХЕ
„Рогачица“ се планира на делу кат. парцеле број 2069 КО Својдруг.
Источну и североисточну границу чини део парцела реке Рогачице бр. 4176
КО Својдруг и 2584 КО Сијерач.
Граница је правцем југоисток – северозапад на потезу од водозахвата до
машинске зграде омеђена следећим кат. парцелама: 982, 983, 567/1, 567/2, 568/1, 579,
571, 577, 576, 553/4, 575/2, 541, 540/1, 537/4, 535/2, 535/1, 536, 537/1, 530, 521, 520/6,
520/5, 520/3, 520/4, 500, 501/5, 501/4, 501/3, 436, 444/1, 446, 445, 444/4, 444/3, 441/2,
441/1, 440, 508/1, 508/2, 509, 510/1, 510/2 и 584/3 све КО Сијерач, 2807/1, 2807/2,
2806/1, 2806/2, 2805, 2804, 2803, 2844, 2819, 2920, 2061/2, 2061/1, 2062/2, 2062/1,
2950/2, 2950/1, 2962 и 2963 све КО Својдруг.
Приказ границе и обухват плана, ближе су дефинисани графичким
прологом бр. 5 – Геодетска подлога са границом плана Р = 1:2500.
У случају неусаглашености бројева наведених катастарских парцела у
текстуалном делу и бројева катастарских парцела у графичком прилогу, важе подаци
са графичког прилога.

Обавезе, услови и смернице из планских докумената
вишег нивоа и других развојних докумената
-

Просторни план општине Бајина Башта
(„Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 10/2012)

Слив реке Рогачице, од извора до ушћа у реку Дрину, обухваћен је
Просторним планом општине Бајина Башта и налази се у зони насеља Зарожје,
Костојевићи, Злодол, Рогачица где је планирана изградња МХЕ. Највеће притоке
Дрине су Пилица и Рогачица које, уз Бели Рзав и вештачка језера ХЕ Бајина Башта и
реверзибилно језеро - акумулација на Тари (Заовине - у долини Белог Рзава)
представљу највеће хидрографске објекте на простору општине. Остали значајни
токови су Рача и Дервента.
Изградњи минихидроелектрана на за ту намену погодним локацијама са
припадајућим миниакумулацијама и коришћењу енергије из обновљивих извора се
Планом даје посебна подршка.
Поглављем II. Планска решења просторног развоја, тачка 5. Просторни
развој саобраћаја и инфраструктурних система и повезивање са регионалним
инфраструктурним мрежама, а у делу који се односи на енергетску инфраструктуру,
поред локација потенцијалних МХЕ на подручју општине предвиђеним Катастром
МХЕ из 1987. године, планско опредељење је, да је могућа изградња и других МХЕ
ЦЕНТАР ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
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на осталим водотоцима (на свим локацијама које нису у обухвату ППППН НП „Тара“
и ПГР Бајина Башта), уз коришћење хидропотенцијала на такав начин да се не
ремети еколошка равнотежа водотока.
Планом су ближе дефинисана Правила изградње малих хидроелектрана и
коришћења слива, у делу који се односи на Правила урбанистичке регулације и
парцелације водног земљишта, а у оквиру Поглавља III. Пропозиције просторног
развоја, Правила уређења и грађења за делове територија за која није предвиђена
израда урбанистичког плана.
Истовремено, Просторним планом општине Бајина Башта („Сл. лист општине
Бајина Башта“ бр. 10/2012), дефинисана је обавезна израда Плана детаљне
регулације за све МХЕ и остале објекте који користе обновљиве изворе енергије.
-

Хидроенергетски потенцијал Општине Бајина Башта
(Мастер план)
„EKOENERGO INŽENJERING“, d.o.o. Београд, 2010 година.

Слика бр. 8: Извод из Мастер плана
– Хидроенергетски потенцијал општине Бајина Башта –
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1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. Концепција уређења и типологија карактеристичних
грађевинских зона и целина
У складу са пројектно-техничком документацијом (Идејним пројектом „МХЕ
Рогачица“, „HIDRO TAN“ d.o.o., Београд, 2014. година), постојећим условима и
мишљењима за израду пројекта и пројектним задатком који је дефинисао
инвеститор, МХЕ „Рогачица“ је пројектована као деривациона мала хидроелектрана,
са бетонским прагом са контролисаним преливом и таложницом, деривационим
цевоводом ДН 1600 дужине 2180 метара и машинском зградом у којој ће бити
смештена једна Баки турбина.
Основи подаци о електрани су:
Кота горњег нивоа воде при Qinst ....................................................................265,0mnm
Кота доњег нивоа воде при Qinst ......................................................................239,5mnm
Бруто пад постројења ............................................................................................. 25,5 m
Нето пад постројења при Qinst ............................................................................... 22,5 m
Пречник цевовода под притиском ................................................................ Ø 1600 mm
Дужина цевовода под притиском ........................................................................ 2180 m
Инсталисани проток Qinst ..................................................................................... 4,0 m³/s
Инсталисана снага ................................................................................................ 650 kW
Броји тип турбине ............................................................................................... 1, Banki
Годишња производња електричне енергије......................................... oko 2,2∙106 kWh
Идејним пројектом је предвиђено да се машинска зграда МХЕ Рогачица
налази на К.П. број 2069 К.О. Својдруг, општина Бајина Башта са координатама Y =
7 392 170.99, X= 4 877 905.35 i Z=242 mnm. Предвиђено је да се водозахват ове МХЕ
налази на К.П. број 2584 К.О. Сијерач, 583 К.О. Сијерач и 2871 Љештанско, општина
Бајина Башта.
Нова локација водозахвата је померена узводно 390 m од позиције
водозахвата разматраног у првобитно урађеном Генералном пројекту.
Преграда МХЕ Рогачица, пројектована је из три функционална дела–
преливног дела бране, захвата са таложницом и рибље стазе. Преливни део бране
чине два преливна поља са клапнама чисте ширине по 12,05 m и висине 2,5 m. У
левом боку преграде смештен је захват са таложницом који је дилатационо подељен
Конструкције преливних поља су пројектоване од масивног бетона са површинским
армирањем. Брана МХЕ Рогачица припада категорији ниских брана. Кота круне
прелива је 262,80mnm, а кота нормалног успора је 265,0 mnm, а најнижа кота
темељне спојницe 259,70 mnm. Грађевинска висина конструкције прелива је 6,05m.
Са низводне стране пројектована је заштита дна реке крупним каменом до коте 262,0
mnm. Преградни зид између преливних поља има укупну дебљину 0,6 m.
За довод воде од водозахвата до машинске зграде предвиђена је изградња
деривационог цевовода Č DN1600 / 8 mm, укупне дужине 2180 метара.
Димензије зграде у основи су 9,4 x 10,7 метара.
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Зграда је приземни објекат, са једном етажом у којој је смештена сва опрема
(хидромеханичка и електроопрема). У темељу зграде предвиђен је армирано
бетонски одводни канал.

Слика бр. 9: Локација водозахватне грађевине према Генералном пројекту
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Слика бр. 10: Урбанистичко решење локације за машинску зграду

1.2. Просторна организација и подела на целине и зоне
Планирана је подела обухвата плана на следеће зоне:
1. Зона 1 – МАШИНСКА ЗГРАДА
2. Зона 2 – ЦЕВОВОД
3. Зона 3 – ВОДОЗАХВАТНА ГРАЂЕВИНА СА АКУМУЛАЦИЈОМ
Просторни обухват зона приказан је на графичком прилогу број:
7. Просторна организација и подела на целине и зоне, у размери 1:2500.
Понуђеним планским концептом који обухвата наведене зоне, омогућава се
функција објеката МХЕ, као и уобличавање овог простора и стварање нових
квалитета, амбијената и идентитета подручја.
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У оквиру планског подручја, издвајају се 3 (три) зоне.
Табела бр. 3:
Зоне са површинама
Зона 1 -

Машинска зграда

9ари и 65 м²

Зона 2 -

Цевовод

32ари и 92 м²

Водозахватна грађевина

Зона 3 –

47ари и 73 м²

са акумулацијом

1.3. Намена земљишта са билансом површина
Земљиште садржи следеће основне намене:









Водно земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Грађевинско земљиште ван ГП
Грађевинско земљиште за изградњу машинске зграде
Грађевинско земљиште за изградњу водозахватне грађевине
Грађевинско земљиште за изградњу приступних путева
Резервне површине

Табела бр. 4:
Планиране намене
НАМЕНА
Водно земљиште
Акумулација
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Грађевинско земљиште ван ГП
Грађевинско земљиште за изградњу
машинске зграде

ПОВРШИНА
4.35.39 ха
0.17.50 ха
6.07.69 ха
7.09.88 ха
0.46.87 ха
Машинска зграда - 100,58 м2
Трафобокс

- 11,20 м2

Грађевинско земљиште за изградњу
водозахватне грађевине

700,00 м2

Грађевинско земљиште за изградњу
приступних путева
Резервне површине

1.50.59 ха

УКУПНО

1.47.46 ха
21.23.50 ха
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Намена површина приказана је на графичком прилогу бр. 8. План намене
површина са површинама за јавне и остале намене, у размери 1:2500.

1.4. Површине за јавне и остале намене
Земљиште обухваћено планом је планирано, као земљиште за јавне и остале
намене.
Површину јавне намене представља водно земљиште реке Рогачице и
земљиште предвиђено за планирану акумулацију.
Површине предвиђене за остало земљиште представљају:
- Пољопривредно земљиште
- Шумско земљиште
- Резервне површине
Грађевинско земљиште планирано као грађевинско земљиште за јавну намену
и остало грађевинско земљиште, представљено је графичким прилогом бр. 8. План
намене површина са површинама за јавне и остале намене, у размери 1:2500.
Табела бр. 5:
Грађ. земљиште за јавну намену
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Земљиште за јавну намену

ПОВРШИНА

4.52.89 ха

1.5. Правила парцелације
Правила урбанистичке парцелације представљају основне урбанистичке
нормативе на основу којих се могу формирати грађевинске парцеле, као основни
елемент омеђен границама и одређен регулационом линијом према површинама
јавне намене, на коме се могу градити објекти. Правила парцелације обухватају
планске елементе за одређивање величине, облика и површине грађевинске парцеле,
регулационе, нивелационе елементе за обележавање грађевинске парцеле.
Будућом парцелацијом, предвиђа се формирање нових грађевинских парцела
у површини и на начин дефинисан графичким прилозима бр. 9.1. и 9.2. Елабората
плана (План регулације и нивелације за машинску зграду Р = 1:250 и План регулације
и нивелације за водозахват Р = 1:500).
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1.6. Урбанистички и други услови за изградњу инфраструктуре
1.6.1. Саобраћајно решење
Основни циљ развоја саобраћајне мреже јесте изградња приступних
саобраћајница за објекте машинске зграде и водозахвата, као и омогућавање бољег и
комфорнијег прилаза обрадивим површинама и пољопривредним домаћинствима у
насељу Својдруг на левој обали реке Рогачице.
Приступ локацијама машинске зграде и водозахвата МХЕ „Рогачица“,
планиран је са државног пута IБ реда број 28, Мали Зворник-Љубовија-РогачицаКостојевићи-Ужице-Кнежевићи-Кремна-државна
граница
са
Босном
и
Херцеговином (гранични прелаз Котроман), на постојећим прикључцима у насељу
Додићи и локалном путу Љештанско - Својдруг.
Планом је узета у обзир предвиђена изградња, односно реконструкција два
армирано бетонска моста преко реке Рогачице (у току су активности локалне
самоуправе на предметним интервенцијама). Први армирано бетонски мост
орјентационе дужине 12 метара планиран је у насељу Додићи на месту постојећег
газа на реци, а други, оријентационе дужине 11 метара, на месту постојећег
срушеног моста на локалном путу Љештанско - Својдруг.
Прилаз објекту машинске зграде планиран је од новопројектованог моста у
насељу Додићи, трасом постојећег земљаног пута и шумске стазе, преко кат.
парцела број: 2961, 2958, 2956, 2951, 2952 и 2064, све КО Својдруг.
Прилаз објекту водозахвата планиран је са локалног асфалтног пута
Љештанско - Својдруг, трасом постојећег земљаног пута и шумске стазе преко кат.
парцела број: 582 и 583, обе КО Својдруг. Постојећи земљани путеви и шумске стазе
ће се реконструисати и прилагодити потребама сервисирања и одржавања објеката
МХЕ „Рогачица“.

1.6.2. Прикључак на мрежу водовода и канализације
На основу техничких услова, односно мишљења ЈКП «12. септембар», бр.
1503 и 1502 од 08. 09. 2011. године, не постоје услови нити могућности за
прикључење на градски водовод и канализацију, јер ово предузеће не располаже
инфраструктуром водовода и канализације у овом реону.
У том смислу, ово предузеће не поставља посебне услове за израду пројектнотехничке документације, ко и за извођење радова на предметној локацији јер
изградња МХЕ „Рогачица“ неће угрозити нити реметити системе за снабдевање
водом. Рад у машинској згради је аутоматски, у објекту неће боравити радна снага,
тако да није предвиђен канцеларијски простор са санитарним блоком.

1.6.3. Електроенергетика
На основу Мишљења оператора дистрибутивног система, Привредног
друштва за дистрибуцију електричне енергије «Електросрбија» доо Краљево,
утврђено је да се објекат за производњу енергије МХЕ „Рогачица“, очекиване
инсталисане снаге 800 kVA, може прикључити на дистибутивни систем.
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Анализом услова и могућности за прикључење будућег енергетског објекта за
производњу ел. енергије, утврђено је да су сабирнице 10 kV у TC 35/10 kV „Дрина“
место прикључења будуће МХЕ „Рогачица“ на дистрибутивни систем.
Да би се реализовао прикључак будуће МХЕ на дистрибутивни систем,
потребно је:
- изградити надземни далековод 10 kV пресека 95 mm2 од ТС 35/10 kV
„Дрина“ до будуће МХЕ „Рогачица“.
- у ТС 35/10 kV „Дрина“, потребно је опремити 10 kV изводну ћелију (за
прикључење МХЕ „Рогачица“.
- у будућој МХЕ „Рогачица“ потребно је опремити 10 kV изводну ћелију са
расклопним апаратима.
Техничким условима ће се ближе дефинисати услови прикључења, као и
измештање 10 kV далековода.

1.6.4. Телекомуникације
На месту изградње МХЕ „Рогачица“ нема ТК инсталација.
Прикључење објекта на ТК мрежу, може се извести са кабловског разделника
КР-400 на АТЦ „Рогачица“. Од КП-400 до објеката ископати ров дубине 0,8 m и у
њега положити кабал ТЈ ДСЛ (30) 59 ГМ одговарајуће дужине и капацитета
(2х2х0,6). Разводни телефонски ормар (РО-2) уградити у приземљу објеката, на
месту где ће се према пројекту налазити унутрашња телефонска концентрација.
Инсталацију планирати FTP/UTP кабловима категорије 5е и 6. Полагање
инсталационих каблова планирати у цев у зиду. РО ормар треба уземљити применом
посебног уземљивача максималног отпора уземљења ≤ 3Ω.
Инвеститор је дужан да обезбеди све дозволе за извођење радова на ископу
рова.

1.7. Остали услови за уређење простора
1.7.1. Инжењерско геолошки услови терена и
геотехничке препоруке
Обзиром да у току израде Идејног пројекта нису изведена наменска
геолошка истраживања, пројектант је на основу обилазака терена и информација о
условима изградње објеката на истом току низводно извршио процену услова
изградње и фундирања главних објеката.
У току изградње објеката МХЕ, потребно је предвидети извођење истражних
радова, на основу којих ће се извести евентуалне корекције техничких решења
објеката и њихова прилагођавања стварним условима на терену. У том смислу
потребно је извести следеће истражне радове:
Најмање два истражна раскопа у профилу водозахвата и таложнице до 15 m и
то по једну на десној обали и једну у речном кориту, и шест истражних раскопа дуж
трасе цевовода. У наредној табели су приказане количине и локалност истражних
раскопа:
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Табела бр. 6: Количине и локалност истражних радова
3

Р.Бр.
1.

Ознака
RSV-1

Количина раскопа(m )
10

Локалност
Водозахват

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RSV-2
RSV-3
RSV-4
RSV-5
RSV-6
RSV-7
RSV-8

10
10
10
10
10
10
10

Водозахват
Таложница
Цевовод
Цевовод
Цевовод
Цевовод
Цевовод

Потребне су најмање две истражне бушотине у зони машинске зграде у циљу
одређивања услова фундирања објеката. У току израде бушотине, потребно је
извршити картирање језгра и узети узорак за испитивање у лабораторији у циљу
утврђивања физичко механичких особина стенске масе у којој ће се фундирати
машинска зграда.
Тачну локацију сваке бушотине потребно је утврдити када се изврши
чишћење терена у зони објеката и геодетска обележавања оса и габарита.

1.7.2. Услови заштите природних и културних добара
(градитељског наслеђа)
Увидом у Централни регистар заштићених природних добара Србије и
документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите
природе, установљено је да на предметном простору нема заштићених подручја за
које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних
подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике
Србије, објеката геонаслеђа, као ни евидентираних природних добара.
Услови заштите природе, ближе су дефинисани Решењем Завода за заштиту
природе Србије, 03 бр. 020-994/3 од 26. 05. 2016. године.
Уколико се током било каквих земљаних радова открију материјални остаци
прошлости, извођач радова је обавезан да привремено обустави радове и о налазу
обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе из Краљева.
Такође, уколико се током било каквих земљаних радова наиђе на природно
добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла за
које се претпоставља да има својство природног споменика, извођач радова је дужан
да о налазу одмах обавести надлежно Министарство, привремено обустави радове,
односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица.

1.7.3. Зелене површине (заштита културног предела)
Слободне и зелене површине уредити поштујући урбанистичке и пејзажноархитектонске параметре процентуалног учешћа површина под зеленилом у односу
на изграђене површине. Избор и примену биљних врста ускладити са општим
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условима средине и околним пејзажом, водећи рачуна о повезивању са околним
зеленилом у јединствен систем. Користити аутохтоне врсте дендрофлоре и
применити пејзажни стил уређења, приближан природном изгледу околног простора.
Основна обележја будуће намене простора су у сагласности са заштитом
природе на овом простору.
Циљ уређења зелених површина је неговање и унапређење вредности,
чистоће, амбијенталне разноврсности и лепоте предеоног лика и високог квалитета
чинилаца животне средине.

1.7.4. Услови заштите животне средине
Заузимање површина неопходних за изградњу и нормално функционисање
предметног пројекта представља један од параметара који је меродаван за
дефинисање његовог односа према животној средини.
Концепт предложеног решења, уз одговарајуће мере заштите животне
средине, противпожарне и мере заштите на раду, неће представљати опасност по
елементе животне средине (воду, ваздух, тло, ниво буке, са аспекта радијације,
јонизујућег зрачења, као ни опасних отпадних материја).
Кроз техничку документацију морају се предвидети и при изградњи и
коришћењу објекта поштовати мере заштите животне средине.
Обзиром да је предметна локација у слабо насељеној области и да су насеља
релативно далеко од локације, у току изградње пројекта бука коју ће стварати
моторна возила за довожење и одвожење материјала, не може се прихватити као
значајан чинилац у утицају на животну средину.
Рад и управљање опремом ће се изводити потпуно аутоматизовано, тако да
нема посаде која би на локацији условила продукцију комуналног отпада.
У фази реализације као последица извођења грађевинских радова настаће
мање количине грађевинског отпада и шута, вишка земље, који ће се организовано
прикупљати и евакуисати са локације преко надлежног комуналног предузећа или у
договору са њим.
Циљеви заштите који се намећу на овом подручју су очување биолошке
разноврсности мешовитих шумских састојина, очување репрезентативних
геолошких, геоморфолошких и хидрографских феномена гео-наслеђа. Имајући у
виду аспект локације пројекта, као и регенеративни капацитет природне средине,
негативни утицај пројекта на животну средину биће занемарљив.
Приликом дизајнирања свих грађевинских и хидрограђевинских објеката
МХЕ „Рогачица“, посебну пажњу посветити њиховом уклапању у околни простор.
Како би се задовољили ови захтеви, све објекте градити од природних материјала уз
примену посебних коструктивних решења. Осим тога цео систем МХЕ „Рогачица“
пројектовати, тако да се задовоље највиши стандарди и у еколошком смислу што
важи не само за грађевинске објекте већ и за комплетну уграђену електромашинску
опрему и остале системе МХЕ.
Пројектном документацијом предвидети да се рад МХЕ усклади са начином
одбране од поплава, низводно и узводно од водозахвата и МХЕ, како је дефинисано
прописима.
Уколико се примене, односно континуирано поштују пројектном и другом
техничком документацијом прописане мере заштите животне средине и друге мере,
средина ће остати очувана.
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У циљу превенције, спречавања, смањења, откалањања и минимизирања
могућих штетних утцаја на животну средину, треба планирати, пројектовати и
спровести мере заштите и мониторинга животне средине.
Имајући у виду аспект локације пројекта, као и регенеративни капацитет
природне средине, негативни утицај пројекта на животну средину биће занемарљив.

1.7.5. Услови за евакуацију отпада
Рад и управљање опремом ће се изводити потпуно аутоматизовано тако да
нема посаде која би на локацији условила продукцију комуналног отпада.
У фази реализације, као последица извођења грађевинских радова настаће
одређене количине грађевинског отпада и шута, вишка земље, који ће се
организовано прикупљати и евакуисати са локације преко надлежног комуналног
предузећа или у договору са њим.
Техничком документацијом дефинисати локације за постављање контејнера
за привремено депоновање комуналног, грађевинског и осталог отпада.

1.7.6. Услови заштите од елементарних непогода и заштите
од интереса за одбрану
У циљу задовољења услова заштите од природних катастрофа, земљотреса,
неопходно је применити потребне мере у току пројектовања и грађења на основу
геомеханичких особина тла и сеизмичности. Ради заштите од потреса, планиране
објекте и садржаје комплекса треба реализовати у складу са одредбама из важећег
Правилника о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не
спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 39/64).
На основу Обавештења Министарства одбране – Сектор за метеријалне
ресурсе, Управа за инфраструктуру, нема посебних услова и захтева у смислу
прилагођавања потребама одбране земље, а у складу са прописима из области
народне одбране.

1.7.7. Услови заштите од пожара
Израдом предметног плана, испоштовани су следећи услови:
- довољна удаљеност између зона предвиђених за стамбене и друге објекте;
- приступни путеви и пролази за ватрогасна возила до објеката;
- безбедоносни појасеви између објеката којима се спречава ширење пожара.
У погледу потребних мера заштите од пожара, приликом пројектовања
објеката и садржаја, неопходно је придржавати се мера (услова) из одредаба
следећих нормативних аката:
-

-

Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15);
Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика
од пожара („Службени лист СРЈ“, бр. 8/95);
Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од
атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, бр. 11/96);
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-

Правилник о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску
мрежу за гашење пожара („Службени лист СРЈ“, бр. 28/95);
Уредба о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије
угрожености од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09).

1.7.8. Услови за кретање лица са инвалидитетом
При пројектовању и реализацији свих објеката применити решења која ће
омогућити лицима са посебним потребама неометано и континуално кретање и
приступ у све планиране објекте и сдржаје у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старијим особама
(''Сл.гласник РС'', бр. 22/15) и Законом о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом (''Сл. гласник РС'', бр. 33/06).

1.7.9. Потреба за израдом Стратешке процене утицаја плана
на животну средину
У складу са Одлуком о приступању изради Плана детаљне регулације ''МХЕ
РОГАЧИЦА'', 01 бр. 06-5/2014. године, не постоји обавеза израде Извештаја о
стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације ''МХЕ Рогачица'' на животну
средину.
Предвиђеним планским решењем не постоје варијантна решења која би се
морала вредновати евентуалном израдом Извештаја о стратешкој процени.
Кроз израду пројектно-техничке документације, односно евентуалне израде
Процене утицаја на животну средину, вредноваће се могући негативни утицаји и
предложити мере како би се исти свели у границе прихватљивости.

1.7.10. Мере енергетске ефикасности изградње
Поштовати мере енергетске ефикасности приликом изградње свих
планираних објеката, што је и у економском погледу оправдано и од значаја је за
заштиту животне средине, а све у контексту одрживог коришћења и очувања
природних ресурса.
За остварење ових циљева, неопходно је техничком документацијом датаљно
сагледати стање потрошње енергената (према структури и врсти), предвидети
изолацију објеката и одговарајући тип столарије.
Са аспекта рационалног коришћења енергената и еколошке заштите, а у
складу са дозвољеним коефицијентима пролаза топлоте (топлотне проводљивости),
поштовати европске прописе и одредбе Правилника о енергетској ефикасности
зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011).
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1.

Врста и намена објеката који се могу градити

2.1.1. Водозахват са таложницом и рибљом стазом
Водозахват МХЕ Рогачица предвиђен је као бочни водозахват који у свом
саставу има: бетонску преграду са контролисаним преливом, рибљу стазу, захватну
грађевину са доводним каналом и таложницу.
Усвојеним техничким решењем, предвиђена је изградња водозахватне
грађевине која се састоји из следећих делова:
- захватног канала,
- таложнице,
- рибља стаза,
- узводне и низводне камене облоге корита и бокова,
- канал за пражњење таложнице,
- опреме водозахвата.
Захватни канал:
Захватни канал изведен је као правоугаони канал константне ширине од 3,8
метара и дужине 10,9 m. Дубина канала је 2,75 m, где је кота дна 262,8 mnm. На
захватном каналу је пројектован отвор димензија 5m x 2m опремљен грубом
челичном решетком који је димензионисан тако да може да пропусти инсталисани
проток од 4 m3/s.
Канал се налази у једном делу масивног бетонског гравитационог блока, који
се својом масом и тежином одупире спољним утицајима. Цео бетонски праг се
изводи од армираног бетона MB30. У циљу спречавања појављивања пукотина у
бетону услед скупљања бетона, у средини блока предвиђено је да се изведе
дилатациона спојница. Вододрживост спојнице обезбеђена је уградњом PVC
фугебанд траке ширине 15 cm.
Tаложницa:
Објекат таложнице пројектован је на левој обали, у правцу речног тока, а
управно на водозахват. Таложница је армирано бетонски објекат, правоугаоног
попречног пресека, са вертикалним крилним зидовима. Објекат се у целини изводи
од армираног бетона МВ 30. На низводном крају таложнице налази се уливна комора
деривационог цевода, која је од коморе за исталожавање одвојена фином решетком
за задржавање пливајућих предмета.
Објекат је фундиран на темељној плочи дебљине 50 cm. Крилни зидови су
дебљине 40 cm. Ширина таложнице у дну је константна и износи 6,2 m. Укупна
дужина објекта је 28,6 m.
Таложницаје покривена AB плочом која је монолитизована са остаком
конструкције. У плочи су остављена два отвора димензија 80 x 100 cm, која се
покривају подном решетком, чиме се омогућава лакше одржавање објекта.
У експлоатационим условима таложница се сме празнити само у време малих
вода и при малим протоцима. При већим протоцима (поводњи) таложницу треба
држати напуњену водом, како би се неутралисале узгонске силе.
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Изградња захватног канала, таложнице и рибље стазе изводи се у две фазе.
Градња ових објеката треба да се изведе у време малих вода, односно у летњем
периоду и месецу септембу и октобру. У првој фази, изводи се таложница, а река се
привременим загатом који се изводи од расположивог материјала, скреће на десни
бок профила, а гради се део водозахвата, таложница и крилни зид на левој обали. У
тој фази радова, река се скреће кроз челични цеововод пречника 1600 mm који ће се
после демонтирати и монтирати као доводни цевовод.
Након изградње таложнице, вода се скреће кроз таложницу и гради се део
објекта на десној обали (преостала дужина водозахвата, рибља стаза и крилни зид на
левој обали). У овој фази граде се узводна и низводна обалоутврда.
Узводна и низводна камене облоге корита и бокова:
За заштиту корита реке узводно и низводно од захвата, као и за заштиту леве
обале предвиђена је стабилизација дна корита и осигурање обала облоге тих делова
терена изградњом обалоутврда од ломљеног камена заливеног ситнозрним бетоном.
Ломљени камен се поставља на слој свежег бетона дебљине 15 cm армираног
арматурном мрежом Q131. Између камена остављану се фуге 2<d<5 cm које се затим
заливају свежим бетоном.
За изградњу обалоутвде користи се ломљени камен димензија 150<D<200.
Позиција обухвата и набавку и транспорт потребног материјала за обалоутврду.
Канал за пражњење таложнице
За пражњење таложнице предвиђена је изградња канала димензија 1,5 m x1 m.
Излив канала завршава се бетонском изливном главом.
Опрема водозахвата
Опрема водозахвата обухвата: челичну решетку на бочном захвату, уставнуклапну на преливном делу бране која служи за одржавање нивоа воде у акумулацији,
табласти затварач на доводном цевоводу DN1600, табласти затварач на каналу за
пражњење таложнице, фину решетку у таложници, подну решетку у таложници.

2.1.2. Деривација – цевовод и објекти на цевоводу
За транспорт воде од водозахвата до машинске зграде, предвиђен је
деривациони цевовод од челика пречника Д = 1600 mm (дебљине зида 8 mm).
Дужина трасе деривационог цевовода износи 2180 m. Генерално траса
цевовода прати трасу корита реке Рогачице. Приликом одређивања трасе цевовода,
вођено је рачуна да траса цевовода не пролази коритом реке, да број укрштања трасе
цевовода са коритом реке буде минималан, да не угрожава општински пут. Водило
се рачуна да траса цевовода не пролази падинама које гравитирају кориту реке где су
услови за ископ доста тешки - заступљен стенски материјал III, IV i V категорије, а
ископ цевовода у засеку би могао да угрози стабилност падине и захтевао би додатне
радове који би знатно поскупели извођење радова. Такође водило се рачуна да траса
цевовода избегне постојеће објекте уз корито реке.
Максимални пад нивелете цевовода износи 2%, а минимални пад износи
0,4%, средњи пад нивелете трасе цевовода је 1,17%.
Пошто се ради о челичном цевоводу на сваких 18 m су предвиђена
проширења - нише за заваривање цевовода.
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На траси цевовода предвиђени на вертикалним ломовима трасе предвиђени су
шахтови за смештај ваздушних вентила. Шахтови се раде од хидротехничког
армираног бетона MB30.
На делу где трасе цевовода, пролази близу корита реке, или где траса пролази
кроз конкавне кривине реке Рогачице, да би стабилизовале обале и тиме спречило
откопавање цевовода (а тиме и оштећење цевовода) при наиласку великих вода,
предвиђено је осигурање обала израдом обалоутврде од камена из корита реке.
Предвиђено је да камен буде гранулације 400<d<600 mm. Ножица облоге је ширине
1,5 м и дебљине 0,4 m. Косина се облаже до висине од 1,5 m, а дебљина облоге је
0,40 m.

2.1.3. Машинска зграда
Машинска зграда је смештена на левој обали реке Рогачице. Улаз се налази са
северозападне стране, где је омогућен и приступ камиона у циљу допремања и
монтаже опреме.
Објекат је пројектован као приземни, габарита у основи 9,40 m x 10,70 m. На
објекту је примењен рамовски конструктивни систем. Рамови су постављени на
растерима који су проистекли из диспозиције зграде, а крећу се у осовинама стубова
од 5,2 m и 4,1 m. Висина стубова рама је 5,50 m, у подужном смеру стубови су
повезани подужним гредама димензија 30 x 45 cm, а попречне греде су димензија 30
x 60 cm и дужине 8,0 m. Простор између стубова је озидан гитер блоком 19 cm. Кров
је традиционалан, на две воде. Кровни покривач је цреп који се поставља преко
летви, хидроизолације и даске. Угао нагиба кровних равни је 30 степени.
Ниво агрегата је на коти 240,40 mnm, где је смештен агрегат са генератором и
пратећом опремом. Одводни канал ширине 4,1 m и висине 2,1 m и у подужном паду
од 1%.
Зидови се малтеришу и боје полудисперзивном бојом, као и плафон. Завршна
обрада пода је цементна кошуљица. Предвиђена је уградња металних прозора и
улазних трокрилних металних врата. Предвиђено је бојење спољашних зидова са
инпрегнирањем фасадних површина, спектра акрилном инпрегнацијом и бојење
фасадне површине спектраакрилном фасадном бојом у два слоја.
Како се ради о приземном објекту, сеизмички прорачун није посебно
спроведен. Поштовати све препоруке дате у прописима за пројектовање оваквих
објеката у сеизмичким зонама.
Широки ископ за темељ се изводи са нагибом страна у односу 3:1. Целокупан
ископ материјала изводи се машинским путем. Дубина фундирања је усклађена са
тереном. Темељи су предвиђени као темељи самци од AB који су повезани
тракастим темељима ширине 50 cm и 70 cm.
Све инсталације треба обрадити посебним пројектима.

2.2.

Регулација површина

Комплекс ће бити ограђен оградом (са одговарајућим капијама: колском и
пешачком).
Површине јавне намене се одвајају регулационим линијама.
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Грађевинске линија утврђује се овим планом у односу на планирану
регулацију, односно аналитичко геодетским подацима који су дати у табели бр. 7.
Табела бр. 7: Аналитичко геодетски подаци
Грађевинска линија машинске зграде
Геодетска тачка
А
Б
В

Y
7 392 177.42
7 392 174.85
7 392 165.20

X
4 877 902.29
4 877 911.34
4 877 898.82

Грађевинска линија водозахвата
Геодетска тачка
А
Б
В

Y
7 393 546.30
7 393 562.44
7 393 523.79

X
4 876 451.77
4 876 474.77
4 876 467.57

Аналитичко-геодетски елементи за новоформиране грађевинске парцеле
машинске зграде и водозахватне грађевине, одређени су графичким прилозима
Елабората Плана детаљне регулације.
Планирана акумулација дефинисана је графичким делом Елабората Плана
детаљне регулације, а на основу идејног пројекта и заузима оријентациону површину
од 1750м2.
Остали параметри који се односе на објекте и активности преграђивања
водотока, захватања воде, простирања и утицаја успора, мере за заштиту од утицаја
успора и великих вода, одређивање места за мерење количина захваћених вода и др.,
дефинисаће се кроз техничке извештаје и прорачуне, односно техничка решења на
нивоу пројектне и друге техничке документације.
Планом је предложен заштитни појас за цевовод ширине 10м, у оквиру којег
није дозвољена изградња.
Могућа укрштања цевовода са стазама и водотоцима дуж трасе, решити
адекватним осигурањем, цевовода, терена као и корита водотокова, а у том, као и у
случајевима укрштања са новопројектованим инсталацијама, потребно је
испоштовати одговарајуће удаљености уз услове надлежних предузећа и
институција.
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2.3.

Правила грађења за дефинисане намене и објекте
у оквиру целина/зона

Табела бр. 8:

Грађевинска парцела:

Предвиђено је да се машинска зграда МХЕ
„Рогачица“ гради на делу кат. парцеле број
2069 КО Својдруг.
По усвајању плана, Пројектом парцелације ће
се формирати нова грађевинска парцела.

Површина нове грађевинске парцеле:

530,00 m².

Намена објекта:

Производња електричне енергије.
Машинска зграда:
- у оквиру мера: 10,70 x 9,40 m
Трафобокс:
- у оквиру мера: 5,60 х 2,00 m
Водозахват:
Брана МХЕ Рогачица припада категорији
ниских брана.
Кота круне прелива је 262,80 mnm, кота
нормалног успора је 265,0 mnm, а најнижа
кота темељне спојницe 259,70 mnm.
Грађевинска висина конструкције прелива
је 6,05m. Са низводне стране пројектована
је заштита дна реке крупним каменом до
коте 262,0 mnm. Преградни зид између
преливних поља има укупну дебљину 0,6m.

Габарит објеката:

Цевовод:
- Деривациони цевовод од челика, пречника
Ø 1600 mm (дебљине зида 8 mm), L= 2180 m.
Машинска зграда - 100,58 m2
Површина под објектима:

Трафобокс

- 11,20 m2

Водозахват

- 700,00 m2

БРГП објеката:

811,78 m2

Регулација:

Грађевинска линија машинске зграде је
дефинисана габаритом планираног објекта,
односно
координатама
аналитичкогеодетских тачака бр. А, Б и В, према
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графичком прилогу бр. 9.1. Елабората плана:
План регулације и нивелације – машинска
зграда - Р 1:250.
Грађевинска линија водозахватне грађевине
је дефинисана габаритом планираног објекта,
односно
координатама
аналитичкогеодетских тачака бр. А, Б и В, према
графичком прилогу бр. 9.2. Елабората плана:
План регулације и нивелације – водозахват Р 1:500.
Истим прилогом је дефинисана регулација
планиране акумулације.
Координате водозахвата:

Y = 7 393 547.40 и X = 4 876 468.22

Координата машинске зграде:

Y = 7 392 170.44 и X = 4 877 905.61

Спратност објекта:

Пр (приземље)
Висина од тротоара до слемена износи 6,00м.
Приземље:
Машинска сала, у којој се налазе турбински
агрегати, на једном крају има простор за
монтажу, а на другом крају се налази
постоље за турбински агрегат и испуст кроз
под хале до доње воде.
Поред зграде на платоу је пројектован трафо
за трансформацију и пренос ел. енергије.

Садржај објекта:

Конструктивни систем:

У конструктивном смислу доњи део
машинске зграде је пројектован са тракастим
темељима и темељном плочом. Горњи део
машинске зграде је рамовска армиранобетонска конструкција од стубова и греда са
испуном од гитер блокова.

Кровна конструкција и кровни
покривач:

Изнад машинске зграде пројектован је коси
двоводни кров. Конструкција крова је од
резане чамове грађе, а покривач је цреп или
дрвена шиндра.

Кота приземља објекта:

243,15

Кота горње воде (захват)

265,00 mnm

Кота доње воде (машинска зграда)

239,50 mnm

Спољна обрада:

Завршна обрада фасадексом. Препоручује се,
да се делови фасада обложе каменим
плочама и дрвеним полуоблицама, боровим
талпама.
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Уређење слободних површина:

Према графичком прилогу бр. 9.1. Елабората
плана: План регулације и нивелације –
машинска зграда - Р 1:250, односно према
пројекту партера.

Мере заштите:

Све радове на објекту извести стручно и
квалитетно са употребом квалитетног
атестираног материјала уз стручну радну
снагу и уз стални надзор стручних лица.
Приликом извођења радова придржавати се
мера заштите на раду, као и осталих прописа
о безбедности и заштити животне средине.

3. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА
ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
Планом се дефинише приближан износ средстава за изградњу јавних садржаја
преузет из Идејног пројекта «МХЕ РОГАЧИЦА», „HIDRO TAN“ d.o.o., Милутина
Миланковића 9б, 11070 Нови Београд, 2014. година, а тачан износ биће дефинисан
техничком документацијом на нивоу Главног пројекта.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ИЗВОД ИЗ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА МХЕ "РОГАЧИЦА"

А

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ И ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА

1

ПРИПРЕМНИ, ИСТРАЖНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

2

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВОДОЗАХВАТА

3

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ МАШИНСКЕ ЗГРАДЕ

4

ЧЕЛИЧНИ ЦЕВОВОД

5

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВОДОМЕРНЕ СТАНИЦЕ

Укупно грађевински радови

19,960.00
298,247.80
79,915.20
396,696.00
4,842.50
799,661.50

Б

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА

893,855.35

Ц

ЕЛЕКТРОМАШИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ

227,430.00

УКУПНА ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ МХЕ РОГАЧИЦА
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На планском подручју, улагања јавног сектора одвијаће се пре свега кроз
финансирање електроенергетске мреже и објеката, као и привођење простора намени
за потребе акумулације.
За заштиту корита реке узводно и низводно од захвата, као и за заштиту леве
обале предвиђена је стабилизација дна корита и осигурање обала облоге тих делова
терена изградњом обалоутврда од ломљеног камена заливеног ситнозрним бетоном.
Изградња обалоутврде на делу акумулације, лева и десна обала од ломљеног
камена у ситнозрном бетону у дужини од око 160м, оријентационо износи 250.000
динара. Позиција обухвата и набавку и транспорт потребног материјала за
обалоутврду.

4. ПРИОРИТЕТИ У СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА
Изградња инфраструктуре је приоритет и услов за изградњу осталих објеката,
првенствено изградња путне мреже и електроенергетске мреже и објеката.

5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
План детаљне регулације, представља плански и правни основ за издавање
локацијских услова, односно грађевинске дозволе за планиране објекте.
План детаљне регулације представља обавезу за све надлежне општинске
органе, јавна предузећа као и за појединачне инвеститоре.
Општинска управа општине Бајина Башта ће у сарадњи са надлежним
службама пратити примену Плана детаљне регулације.
Скупштина општине Бајина Башта ће утврђивати евентуалну потребу да се
приступи измени и допуни Плана.

5.1.

Опште смернице

Изградња објеката и извођење радова, вршиће се у складу са смерницама,
правилима уређења и правилима грађења из Плана детаљне регулације, који
представља правни и плански основ за израду урбанистичких пројеката и издавање
информација о локацији и локацијских услова, а у складу са Законом о планирању и
изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, члан 60., и 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 и 145/14).
Техничку документацију радити у складу са прописима који уређују израду
пројеката кроз усвојена техничко-технолошка решења уз испуњење услова
надлежних комуналних предузећа, установа и институција.
Могућа је фазна реализација планских решења, а у складу са динамиком
изградње планиране инфраструктуре и уз обавезу обезбеђења минималног нивоа
опремљености и то:
 колско пешачког приступа грађевинској парцели;
 прикључења објеката на електро енергетску мрежу;
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а у случају немогућности правовремене реализације коначног решења,
коришћење привремених решења за снабдевање водом и одвођење отпадних
вода, уз обавезно поштовање услова и мера заштите животне средине.

Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе на предметним
катастарским парцелама у зонама изградње. Са надлежним јавним водопривредним
предузећем, решити односе коришћења водног земљишта на локацији изградње
преграда, захвата и осталих објеката, као и расподеле коришћења вода.

5.2.

Захтеви за израду додатне документације

План детаљне регулације је јединствено третирао водозахватну грађевину са
акумулацијом, трасу потисног цевовода и положај машинске зграде, уз неопходно
подизање коте пода објекта машинске зграде, изнад коте плављења
педесетогодишњих (2%) великих вода.
Пројектном документацијом ће бити дефинисани сви неопходни елементи
потребни за функционисање МХЕ.
Пројектима парцелације, формираће се грађевинске парцеле за објекте
машинске зграде и водозахвата.
За потребе изградње објеката МХЕ, потребно је извођење истражних радова,
на основу којих ће се извести евентуалне корекције техничких решења објеката и
њихова прилагођавања стварним условима на терену. У том смислу потребно је
извести одговарајуће истражне радове на основу смерница из поглавља 1.7.1. Плана.
Израда додатне техничке документације, проистиче и из услова надлежног
јавног водопривредног предузећа у складу са евентуалним вишим интересима
водопривреде.

5.3.

Израда урбанистичких пројеката

У случају потребе за променом техничког решења у оквиру трасе, машинске
зграде, водозахватне грађевине, акумулације и сл., могуће је урадити Урбанистички
пројекат за део који је под изменом у односу на ПДР.
На подручју ПДР-а, према Просторном плану општине, не постоји обавеза о
изради Урбанистичког пројекта.

5.4.

Услови за формирање грађевинских парцела

Будућом парцелацијом, предвиђа се формирање нових грађевинских парцела
у површини и на начин дефинисан графичким прилозима Елабората Плана детаљне
регулације, за објекат машинске зграде и водозахватну грађевину.
Услови за спровођење планиране парцелације јесу израда пројеката
парцелације са пројектом геодетског обележавања, спровођење парцелације у
катастру непокретности као и обележавање на терену, а у свему према Правилима,
деинисаним у делу плана 1.5. Правила парцелације.
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3.4.

Издавање локацијских услова

Локацијски услови се издају на основу Плана детаљне регулације за
формиране грађевинске парцеле за машинску зграду и водозахватну грађевину, као и
цевовод, третирајући их као јединствену архитектонску и грађевинску целину.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
---------------------------------------------------

Милан Пејић, дипл. просторни планер
лиценца бр. 201 0774 04
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