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Р 1:2500
Р. 1: 5000
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10. КОПИЈА ПЛАНА број 953-1/2016-382 од дана 15.11.2016. године
11. Списак координатних тачака катастарских парцела у обухвату Плана
12. ПРИБАВЉЕНА МИШЉЕЊА, ПОДАЦИ И УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И
ИНСТИТУЦИЈА:
•

Услови - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈД ''ЕЛЕКТРОСРБИЈА''
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА УЖИЦЕ,Улица М. Тешића 13, 31000 Ужице,
број 24-10/2015 од 06.04.2015.године.

•

Услови -Јавно предузеће Електромрежа Србије „ЕМС“,
број 0-1-2-3745/1 од 06.04.2015.

•

Услови - ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БАЈИНА БАШТА,
Улица Кнеза Милана Обреновића 34/2 31250 Бајина Башта,
број 304/15 од 18.03.2015.

•

Услови –„МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
инт. Број 1044-3 од 12.05.2015.

•

Услови - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Предузеће за ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ''ТЕЛЕКОМ
СРБИЈА'' А.Д. Београд , Улица Таковска 2,
Регија Крагујевац, Извршна јединица Ужице, Трг Партизана 12
Услови број 171-102978/2 -2015 БТ од 30. 03. 2015.
Нови услови број: 171-233130/2- 2016 ВР од 21 јун 2016.

•

Услови заштите од пожара -„Министарство унутрашњих послова Републике Србије“,
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуацује у Ужицу,
број 07/31 и број 217-3468/15 од 24.03.2015.

•

Услови - ЈВП ''Србијаводе'' - ВПЦ ''Сава-Дунав'' Нови Београд,
Улица Бродарска 3, Нови Београд
број 5577/1 од 09.05.2013.

•

Услови- „ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ“
Нови Београд, Улица Др. Ивана Рибара 91,
03 број 020-508/3 од 15.04.2015. - Решење

•

Решење о мерама техничке заштите -„ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
КРАЉЕВО“, Улица Цара Лазара бр.24, Краљево
Број 784/1 од 03.06.2015.

•

Услови – „Републички хидрометереолошки завод“, Београд,
Улица Кнеза Вишеслава 66, Београд
број 922-1-112/2015 од 19.03.2015.

•

Услови – „МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ“ Београд,
број 312-01-00348/2015-06 од 16.04. 2015.

•

Услови - ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
број 166/21-15, од 07.04. 2015.
"ШИДПРОЈЕКТ" ДОО , АПРИЛ 2017.
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•

Услови - ЈП ''Србијашуме'',
Булевар Михајла Пупина 113, Београд
број 6539 од 27.04.2015.

•

Услови „Републички сеизмолошки завод“ Београд ,
Ташмајдански парк бб, Београд
број 5-74. 02-175/15 од 24.03. 2015.

•

Услови – ПОТВРДА ЈКП ''12 СЕПТЕМБАР'' БАЈИНА БАШТА
број 306 од 19.03.2015. и 24.06.2013.

•

ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“
Миленка Топаловић бр.3, Бајина Башта
број 519/1 од 08.06.2014. – Обавештење о надлежностима

•

Решење о издавању водних услова „МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“, Немањина 22-26, Београд
Републичка дирекција за воде
Број: 325-05-00021/2016-07 од 09.02.2016.године.

•

Решење о сагласности за изградњу мале хидроелектране „Ридови“
„МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ“, Београд
број: 312-01-03808/2013-04 од 11.09.2014.год.

"ШИДПРОЈЕКТ" ДОО , АПРИЛ 2017.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
МХЕ "РИДОВИ" НА ОВЧИЊСКОЈ РЕЦИ
општина Бајина Башта
УВОД
Повод за приступање изради Плана детаљне регулације МХЕ ''РИДОВИ'' НА
ОВЧИЊСКОЈ РЕЦИ – је Захтев наручиоца Лазић Дамјана из Београда, ул. Сердара
Јола бр.1 и обавезе проистекле из спровођења одредаба ППО Бајина Башта (''Службени
лист општине Бајина Башта'', бр.10/2012.).
Носилац израде Плана детаљне регулацује је Општинска управа Бајина Башта Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско правне послове.
У складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2009.испр, 64/2010. – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/14 и 145/2014) члан 46, по објављивању Одлуке о изради
планског документа (бр.06-27/2013), Одлуке о изменама и допунама одлуке о изради
Плана детаљне регулације МХЕ «Ридови», број 06-6/2015 од 17.марта 2015.године и
Извештаја о извршеној стручној контроли Концепта Плана детаљне регулације МХЕ
''РИДОВИ'' НА ОВЧИЊСКОЈ РЕЦИ, 03/1 број 350-78/2015 од дана 11.02.2016.
године, обрађивач плана приступио је изради нацрта -ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ МХЕ ''РИДОВИ'' НА ОВЧИЊСКОЈ РЕЦИ општина Бајина
Башта (у даљем текту: Плана), а у свему у складу са чланом 52. Правилника о
садржини, начину и поступку израде планских докумената, (''Сл.гласник РС'',
бр.31/2010., 69/2010. и 16/2011.) План детаљне регулације се, сходно чл.27 Закона,
доноси за изградњу објеката или насељених места у грађевинском подручју изван
насељеног места.Према Одлуци о приступању изради Плана детаљне регулације (ПДР)
МХЕ ''РИДОВИ'' НА ОВЧИЊСКОЈ РЕЦИ, донетој на седници Скупштине
општине Бајина Башта одржаној дана 30 августа 2013.године, предвиђено је привођење
земљишта планираној намени и утврђивање законског и планског основа за изградњу
мале хидроелектране «Овчињско поље» на Овчињској реци, општина Бајина Башта.
Циљ израде Плана МХЕ ''РИДОВИ'' НА ОВЧИЊСКОЈ РЕЦИ је формирање
инфраструктурног коридора цевовода и објеката МХЕ са основном наменом
производње електричне енергије из обновљивих извора. Истовремено, створиће се
услови за изградњу неопходне инфраструктуре и изградњу објекта мале
хидроелектране (МХЕ) „Овчињско поље“ на Овчињској реци, уз непосредну заштиту
природних добара а пре свега саме Овчињске реке и околног предела.
Планом ће се дефинисати траса у дужини од око 4,8 км и површином обухвата плана
која износи 5,039 ha ( 503а и 90м2) , у К.О. Овчиња.
У току израде Плана прибављени су подаци, услови и мишљења органа, организација и
јавних предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора
и изградњу објеката, на основу којих је припремљена и аналитичко-документациона
основа планског документа.
Израда ПДР представља почетну фазу у низу активности на реализацији намене
простора ( локације).
Планом се утврђује основна подела простора по намени са условима грађења, мреже
инфраструктурних коридора и објеката и њихово повезивање са мрежама суседног,
ширег подручја, мере чувања и унапређења и заштите интегралних вредности простора,
мере заштите и унапређење животне средине, мере за спорвођење Плана.
"ШИДПРОЈЕКТ" ДОО , АПРИЛ 2017.
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1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1.

Правни основ за израду Плана представља:
• Одлука о изради Плана детаљне регулације МХЕ ''Ридови'', број 06-27/2013 од
30.августа 2013.године;
•

Одлука о изменама и допунама одлуке о изради Плана детаљне регулације МХЕ
''Ридови'', број 06-6/2015 од 17 марта 2015.године;

Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације на животну средину се не
израђује, сагласно Решењу Министарства енергетике, развоја и заштите животне
средине о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину, Плана
детаљне регулације МХЕ ''РИДОВИ'' НА ОВЧИЊСКОЈ РЕЦИ (Решење број 35302-1154/2013-05 од 30.07.2013), а које је саставни део документационе основе Плана.
Садржина Плана је дефинисана Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр.
72/09, 81/09-испртавка, 64/10- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
- Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената
(Сл.гласник РС, бр 69/2010);
- Законом о просторном плану Републике Србије од 2011 до 2020 (Сл.гласник РС
88/2010);
- Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', број 64/2015);
- Законом о водама („Службени гласник РС”,бр. 30/2010; 93/2012 и 101/16);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”бр.135/04; 36/09; 36/09-др.
закон, 72/09- др.закон 43/11-одлука УС и 14/2016);
- Закона о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др.
закон, 99/11-др. закон);
- Закон о заштити природе („Сл. гл.РС”бр.36/2009; 88/2010; 91/2010-исп. и 14/2016)
закон, 72/09- др.закон 43/11-одлука УС и 14/2016);
- Просторним планом Општине Бајина Башта и Изменама и допунама Просторног
плана Општине Бајина Башта (''Сл.лист општине Бајина Башта'', бр.10/2012 и 9/2016);
- Остали закони и подзаконска акта која се односе на овај План.
Планска документација је усклађена са прибављеним мишљењем Комисије за планове
општине Бајина Башта, односно Извештајем о извршеној стручној контроли
Концепта Плана детаљне регулације МХЕ ''РИДОВИ'' НА ОВЧИЊСКОЈ РЕЦИ,
03/1 број 350-78/2015 од дана 11.02.2016. године.
1.2.

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Плански основ за израду и доношење плана је:
• Просторни план Општине Бајина Башта (''Сл.лист општине Бајина Башта'',
бр.10/2012 и 9/2016).

"ШИДПРОЈЕКТ" ДОО , АПРИЛ 2017.
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1.2.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
– планског документа вишег реда
ВИЗИЈА, ПРИНЦИПИ И КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
ВИЗИЈА И ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Визија просторног развоја планског подручја представљена је у складу са основним
циљем организованог активирања свих просторних потенцијала у складу са
економским могућностима и уз примену строгих принципа заштите животне средине.
Визија се заснива на:
-

темељно осмишљеном систему изградње нових објеката;

-

планској заштити и уређењу природних и културних добара и вредности;

-

развоју оних привредних грана које, уз помоћ савремене технологије и
посебних мера заштите, треба да омогуће интензивнији привредни раст и
развој, уз строгу контролу и примену мера заштите животне и природне
средине и амбијента;

-

уређењу насеља и центара и њиховом повезивању са окружењем;

-

обнови села која подразумева већи технолошки квалитет и организованост
пољопривредне производње, али и диверсификацију активности (рекреација,
мала привреда и сл.); и

-

организовању и повезивању локалне самоуправе са општинама у окружењу
ради лакшег остваривања регионалне сарадње.

Анализом бројних фактора економског, еколошког, социјалног и институционалног
развоја утврђени су следећи основни принципи у изради Просторног плана, и то:
-

јачање територијалне кохезије, односно уравнотежени развој планског
подручја;

-

просторно-функционална интегрисаност са окружењем и јачање регионалних
веза;

-

смањење штетног утицаја на животну средину и одрживо коришћење
природног и културног наслеђа;

-

развој културног идентитета и територијалне препознатљивости;

-

полицентричан развој и јачање веза општински центар - село;

-

јачање конкурентности и ефикасности;

-

јавно-приватно партнерство;

-

одрживи развој саобраћаја и инфраструктуре, као и повећана доступност
информацијама;

Наведени принципи, који су изведени и прилагођени потребама планирања развоја
планског подручја, базирани су на основу бројних стратешких докумената Републике
Србије и европских докумената, који дефинишу следеће смернице за њихову примену:
-

Принцип полицентричног развоја који представља опште прихваћени
принцип у просторном планирању и уведен је у теорију и праксу као потреба да
се плански утиче на негативне појаве у просторној организацији, настале као
"ШИДПРОЈЕКТ" ДОО , АПРИЛ 2017.
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последица неравномерног развоја. Принцип се првенствено односи на планско
усмеравање организације мреже насеља и јавних служби, размештај
производних и услужних активности у простору, као и на јачање веза између
урбаних и руралних средина. Истовремено је потребно планским решењима
побољшати везе сеоских насеља са већим центрима, што подразумева даље
развијање одговарајућих урбаних функција првенствено у насељима која
представљају центре заједнице села;
-

Принцип одрживог развоја инфраструктуре чијом применом се подстиче
равномеран просторни развој, кроз стварање услова за повезивање неразвијених
и изолованих подручја са већим насељима и омогућавање њиховог приступа
магистралним инфраструктурним системима. У циљу постизања уравнотеженог
просторног развоја он подразумева побољшање веза између малих градова и
руралних области и повећање регионалне доступности кроз остваривање
недостајућих интеррегионалних веза. Принцип подразумева и спровођење
активности изградње телекомуникационих мрежа и елиминисања физичких и
других ограничења, са циљем да се свим насељима обезбеди подједнак приступ
информацијама. У том смислу је потребна обнова и проширење
телекомуникационих мрежа које би требало да покривају читаво подручје
Општине;

-

Принцип смањивања штетног утицаја на животну средину који подразумева
сагледавање квалитета животне средине и дефинисање планских решења којима
се она штити од негативних утицаја у планском периоду. При томе је потребно
базирати концепт заштите, не само у циљу побољшања квалитета животне
средине, већ и у циљу превенције и заштите од негативних утицаја који могу
настати имплементацијом планских решења. Примена принципа мора
предупредити или ублажити различите врсте штетних утицаја по животну
средину, првенствено промовисањем мање штетних поступака у пољопривреди
и шумарству, подстицањем адекватних видова саобраћаја и енергетских система,
превенцијом индустријских акцидената, ревитализацијом подручја угрожених
индустријским загађењем, као и спречавањем субурбанизације;

-

Принцип заштите природних ресурса и природног наслеђа који подразумева
адекватну заштиту и одрживо коришћење природних ресурса и наслеђа, на
начин да они доприносе правилној уравнотежености екосистема, атрактивности
ширег простора, као и повећању њихове естетске и рекреационе вредности.
Стратегије за управљање водним ресурсима треба да укључе заштиту
површинских и подземних вода, мониторинг коришћења ђубрива и
наводњавања, третман отпадних вода и сл., а у контексту шумских површина
избор врсте дрвећа, обим итд. Чињеница да се природни ресурси највећим делом
налазе у руралним подручјима за која се не припремају урбанистички планови,
указује на значај просторног плана у њиховој заштити и одрживом коришћењу;

-

Принцип повећања и заштите фонда културног наслеђа као развојног
фактора који подразумева повећање вредности културног наслеђа, као један од
најзначајнијих доприноса економском развоју и јачању локалног идентитета, и
то кроз повећање привлачности локалитета за инвеститоре, туристе и јавност; и

-

Принцип подстицања одрживог туризма који подразумева коришћење
развојних могућности које обезбеђује туризам, посебно у случају неразвијених
подручја, при чему предност имају висококвалитетни видови туризма. Облици
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"меког туризма" који су брижљиво прилагођени локалним околностима, као што
је екотуризам, нуде значајну могућност за даљи развој.
Конкретизација наведених основних принципа просторног развоја се сагледава и
кроз:
•

Коначну легализацију бесправно изграђених објеката под условом да нису на
јавном земљишту, коридорима инфраструктуре и у проглашеним или
планираним зонама заштите; и

•

Изградњу објеката компатибилних основним категоријама земљишта

грађевинском, пољопривредном, водном и шумском земљишту, као и планираној
намени простора уз максимално коришћење природних материјала и примену
енергетске ефикасности, и то на:
− грађевинском земљишту се, поред стамбених објеката, дозвољава и
изградња комерцијалних, привредних, јавних, инфраструктурних,
образовних, здравствених итд., без обзира на ранг насеља у мрежи;
− пољопривредном
земљишту
се,
поред
стамбених
објеката
пољопривредних домаћинстава мањих од 200м2, дозвољава и изградња
сушара, магацина садног материјала, објеката за спремиште, као и
прераду пољопривредних производа, стаја, штала, објеката за узгој
пернатих животиња, крзнаша, виноградарских објеката и тсл.;
− шумском земљишту се дозвољава изградња ловачког дома, објеката за
спорт и рекреацију у природи, свих врста објеката за узгој и прикупљање
шумских плодова, објеката за заштиту шуме, прераду дрвета и др.; и
водном земљишту се дозвољава изградња објеката за производњу и прераду воде,
објеката у риболовне сврхе, MХЕ, мини акумулација, рибњака, као и евентуалних
објеката на води и друго.
ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И
РЕСУРСА
У погледу коришћења пољопривредног земљишта основно планско опредељење се
односи првенствено на рационално газдовање пољопривредним земљиштем и његову
заштиту, уређење и коришћење на принципима одрживости. Приоритет је заштита
најквалитетнијег пољопривредног земљишта као природног ресурса и потенцијала за
развој пољопривреде, и то првенствено у долинама речних токова Дрине, Рогачице и
Пилице. Апсолутни приоритет имају мере и радови заштите пољопривредног
земљишта на теренима угроженим процесима ексцесивне и јаке ерозије (на брдско –
планинским подручјима северног и средишњег дела Општине), као и перманентна
контрола спровођења тих мера од стране надлежних служби.
Унапређење и коришћење пољопривредног земљишта оствариће се кроз:
- заштиту традиционалних аграрних садржаја руралних предела, односно очување
естетских обележја руралних предела (забраном одлагања отпада на
пољопривреним површинама, очувањем појединачних или групе стабала,
- уклањање коровске вегетација дуж међа и сеоских путева и др.);
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-

-

-

-

-

успостављање контроле коришћења минералних ђубрива и средстава за заштиту
биља, уз истовремено промовисање метода њихове интегралне примене у
процесима техничко-технолошког унапређивања пољопривредне производње;
спровођење програма комасације и арондације земљишта, посебно на
равничарским теренима у долинама речних токова, ради стварања услова за
интензивнију примену савремених агротехничких мера;
заштиту пољопривредног земљишта од I до II катастарске класе, које се може
предвидети за друге намене само у изузетним случајевима (значајни објекти
инфраструктуре ширег значаја);
пошумљавање земљишта VII и VIII катастарске садњом квалитетних врста
дрвећа;
очување природних ливада и заштиту биодиверзитета планинских пашњака,
ради Обезбеђења адекватних услова за унапређење развоја сточарства;
заштиту пољопривредног земљишта од површинских и подземних вода, као и од
процеса ерозије у брдско-планинским деловима Општине; на подручјима која су
угрожена процесима ексцесивне и јаке ерозије, од посебног значаја је примена
контурног и гребенастог начина орања при гајењу ратарских култура,
мелиорација деградираних пашњака, подизање воћњака и винограда и гајење
других пољопривредних култура на истерасираном земљишту;
стимулисање укрупњавања земљишних поседа;
рекултивацију запуштених и деградираних пољопривредних земљишта; и
побољшање информатичке основе о пољопривредном земљишту, израдом
катастра према начину коришћења земљишта, уз спровођење детаљних
педолошких истраживања и израдом бонитетне карте Општине.

Концепт уређења шума и шумског земљишта јесте очување и унапређење постојећег
шумског фонда, при чему приоритет представља превођење ниских (изданачких) у
високе шуме. Увећање степена шумовитости Општине оствариће се пошумљавањем
земљишта најнижег производно – економског потенцијала (претежно 7. и 8. катастарске
класе, на теренима са великим нагибима) и површина угроженим ерозионим
процесима.
Унапређење коришћења и заштите шума оствариће се кроз:
- забрану непланске градње на површинама шумског земљишта;
- пошумљавање огољених повшина, посебно у горњим деловима речних токова
(приобални делови), ради заустављања неповољног дејства бујичних токова и
очувања земљишног покривача;
- контролисано коришћење шумских плодова и лековитог биља;
- строго контролисање свих врста шумских сеча;
- израду и спровођење посебне шумско – привредне основе газдовања шумама у
циљу рационалнијег и економичнијег газдовања шумама;
- компензационо подизање нових шумских површина у случају просецања
постојећих шума за потребе изградње инфраструктурних система и објеката
туристичко – рекреативне функције;
- формирање шумских засада у комплексима будућих радно – привредних зона
(заштитна функција); и
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- мелиорацију деградираних шума.
У погледу коришћења и уређења вода и водног земљишта, приоритет је на
водоснабдевању, флаширању воде за пиће, изградњи мХЕ и рибњака и наводњавању
пољопривредних површина.
Обезбеђење количина и квалитета питке воде за водоснабдевање становништва
вршиће се из постојећих водозахвата – изворишта која се могу експлоатисати до
рационалног нивоа. Заштита од вода спроводиће се применом комбинације
хиротехничких и организационих мера, где је неопходна примена активних мера
заштите од бујица и ерозивних процеса које обухватају техничке радове (прагови и
бујичарске преграде), биотехничке радове (градони, плетери, контурни ровови, итд.) и
биолошке радове (пошумљавање, затрављивање, мелиорација пашњака).
Уређење обала и малих водотокова на руралном подручју спроводиће се према
принципу натуралне регулације, што подразумева примену природних материјала
(камен, дрво и др.) приликом заштите приобалног простора од могућег неповољног
дејства поплавних вода.
Активности на заштити вода подразумевају изградњу комуналне инфраструктуре и
постројења за прераду отпадних вода (приоритетно за центре заједнице насеља и
комплексе будућих привредних објеката), као и минимизирање и неутралисање
штетних утицаја од интензивне пољопривредне производње. Од посебне важности је
и заштита свих површинских и подземних вода од загађивања и непланског коришћења,
као и одржива експлоатација свих локалних изворишта (приоритет је унапређење
квалитета вода реке Дрине).
Опасност од загађивања вода мора се отклонити изградњом канализације за отпадне
воде (тамо где технички није изводљиво, изградњом непропусних септичких јама), уз
услов за упуштање у реципијенте довољних пропусних моћи и њихово пречишћавање до
захтеваног квалитета у складу са законском регулативом.
Коришћење и заштита минералних сировина спроводиће се интензивирањем
геолошких истраживања у перспективним подручјима; применом технолошких
система са минимумом отпадака (тзв. „зелено инжењерство“); санацијом свих
позајмишта материјала (посебно у речним коритима ради заустављања деградације
њихових морфолошких карактеристика) и оптималним коришћењем мањих лежишта
минералних ресурса, при чему ће њихова експлоатација бити условљена режимима
санитарне заштите изворишта водоснабдевања и режимима заштите предела
посебних природних вредности.
Приоритет има контрола и подршка остваривању законом утврђене обавезе
рекултивације и ревитализације деградираних површина сукцесивно у току или по
завршетку експлоатације минералних сировина. Експлоатација минералних сировина
засниваће се утврђивању и контроли граница истражних и експлоатационих поља у
складу са налазима процене утицаја појединачних експлоатационих поља на животну
средину, предео и културно-историјско наслеђе.
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СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ПЛАНА
Спровођење Просторног плана се врши:
- Планом генералне регулације за општински центар;
- Просторним планом подручја посебне намене Националног парка „Тара“; и
- Правилима уређења и грађења из овог Плана.
Израда планске документације неопходна је за:
- планиране проточне хидроелектране на реци Дрини;
- грађевинска подручја центара заједнице насеља (Рогачица и Костојевићи);
- привредне зоне веће од 1ha;
- привредне зоне које немају директан приступ на саобраћајницу;
- зоне туризма и спортско-рекреативне зоне веће од 1 ha;
- МХЕ и остале објекте који користе обновљиве изворе енергије; и
- саобраћајне, инфраструктурне и комуналне објекте за које је неопходно
одредити земљиште јавне намене.

ОСТАЛИ ПОДАЦИ и ДОКУМЕНТАЦИЈА
•
•

Генерални пројекат Одговорног пројектанта Мр Зорана Јанићијевић,
дипл.грађ.инж
Решење Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, бр. 35302-1154/2013-05 од 30.07.2013. да се не приступа изради Стратешке процене
утицаја Плана на животну средину.

1.2.2. Извод из ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА
''Река Овчињска, на којој је предвиђена хидроелектрана «Ридови» према катастру
МХЕ, десна је притока реке Дрине. Сливно подручје је веома шумовито. Овчињска није
регулисана на делу где се налазе водозахват, цевовод и машинска кућа. Дужина тока
до водозахвата је 4.8 км. Слив је шумовит, на очуваном тлу са слабом ерозијом.
Падавине на слив у току године су просечно око 900 мм. Река не пресушује у току
године. На предметном сливу нема хидролошких станица, не врше се мерења протока,
што слив чини хидролошки неизученим.
Инвеститор је након обиласка терена закључио да је сврсисходно урадити процену
енергетског потенцијала Овчињске реке на претпостављеној деоници и утврдити
исплативост улагања у малу хидроелектрану. Катастром малих хидроелектрана за
мхе Ридови претпостављен је водозахват са деривационим и станичним цевоводом.
Како се катастром предвиђена траса цевовода простире дуж асфалтног пута и
пролази мноштво приватних поседа, а није исплативо решавати право коришћења или
куповине са тим власницима, инвеститор се одлучио да цевовод планира само у водном
земљишту, што је условило положај цевовода на левој и десној обали са преласцима
преко реке.
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Зато је овим пројектом проучаван други положај трасе, постављене су могућне
трасе дуж сеоског пута и потом у обали и са преласцима преко реке.
Коришћење леве обале за цевовод је најповољније и то уз речну обалу изван коте велике
воде, а десна обала се користи на краћем делу јер се уз њу налази обрадиво земљиште.
Међутим, инвеститор је могао до сада да обезбеди куповину на парцели изван водног
земљишта за машинску зграду, тако да се одлучио за трасу цевовода која се налази у
целини на водном земљишту, што значи да ће се услед меандрирања реке и појединих
уских појасева водног земљишта бити најприхватљивија управо та траса иако она
подразумева пресецање корита и присутним ризицима оштећења цеви на тим
местима, као и нужност прављења сифонских прелаза са могућним таложењем
чврстих честица.
Место водозахвата изабрано је низводно од моста на коти 317.7мнм. Место
водозахвата је најпогодније, јер се налази низводно од притоке и корито је погодно за
ниску преграду и водозахват са леве стране. Низводно је могуће поставити машинску
зграду на месту где је најисплативије с обзиром на дужину цевовода и инсталисану
снагу са могућном висинском разликом од 99 м. Асфалтни пут на десној обали
омогућава несметан прилаз.
За одабрано место водозахвата и машинске зграде урађен је хидролошки прорачун,
који је потврђен мишљењем РХМЗ-а. На основу тог прорачуна и постављања неколико
могућних положаја машинске зграде низводно коришћењем топографског плана
постављени су цевоводи и измерене су дужине цевовода високог притиска. Такође су
постављени различити положаји грађевина - водозахвата, преграде, таложника,
машинске згаде и одводног канала. Преграда је предвиђена за обезбеђење успора и
захват воде у цевовод. Водозахват је са стране и наставља се на напојни канал са
улазном грађевином цевовода. Цевовод доводи воду до турбина, решење без синхроног
испуста, већ само са замајцем и одговарајућом конструкцијом турбина. Коначан избор
урадиће се тек наком избора испоручиоца опреме и у сагласности са њим утврдити
шта је најсврсисходније.
Након хидролошких прорачуна урађени су хидраулички, машински, енергетски и
економски прорачуни на основу којих је изабран економски најповољнији положај
машинске зграде и врста турбине. Тако су добијена основна хидроенергетска својства
мхе Ридови:
Водоток:
Површина слива:
Средњи отицај:
Средњи годишњи проток:
Инсталисани проток мхе:
Инсталисани проток турбине:
Најмањи проток кроз турбине:
Кота водозахвата:
Кота горње воде:
Кота доње воде:
Бруто пад постројења:
Нето пад постројења:

Овчињска река
16.93 км2
12.5 л/с/км2
210 л/с
350 л/с
350 л/с
50 л/с
317.7 мнм
319.5 мнм
220.5 мнм
99.0 м
95.3 м
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Инсталисана снага турбина:
Највећа висина преграде:
Висина преграде на преливу:
Дужина преграде у круни:
Врста преграде:
Биолошки минимум:
Дужина доводног цевовода:
Пречник станичног цевовода:
Број и тип турбине:
Средња годишња производња:

1 х 245 kW
2.6 м
1.8 м
10 м
бетонска
50 л/с
1880 м
600 мм
Пелтон, 1 комад
760.000 kWh

Коначан избор турбина, урадиће се у главном пројекту на основу изабраног
произвођача турбина и гаранција начина рада''.
2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
2.1 ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
Опис обухвата Плана и границе грађевинског подручја приказан је на графичком
прилогу бр.2 - Граница планског документа, у размери Р.1: 2500.
Граница обухвата Плана захвата површину од 5,039 ha (503а и 90м2), у К.О. Овчиња.
Планом је предвиђено цепање две приватне катастарске парцеле бр.3517/1 и 4499/1
К.О. Овчиња, на 2 дела. Граница цепања катастарске парцеле бр.3517/1 дефинисана је
теменима -координатним тачкама бр. 1 и 2.
Тачка бр.1 дефинисана је као тромеђа кат. парцела број 3517/1 и 3517/3;
Тачка бр.2 дефинисана је као тромеђа кат. парцела број 3517/1 и 3515/1;
Граница цепања катастарске парцеле бр.4499/1 дефинисана је теменима -координатним
тачкама бр. 8 и 9.
Тачка бр. 8 дефинисана је као тромеђа кат. парцеле пута број 5039 и кат.п. 4499/1;
Тачка бр. 9 дефинисана је као тромеђа кат. парцеле реке број 5045 и кат. п. 4499/1;
Тачкама бр. 3, 4, 10, 11, 12, 13 и 14 дефинисане су границе и делови катастарске
парцеле реке бр. 5045 која је у обухвату Плана.
Тачка бр. 3 дефинисана је као тромеђа кат. парцеле реке број 5045 и кат. п. 3510;
Тачка бр. 4 дефинисана је као тромеђа кат. парцеле реке број 5045 и к.п. 4202/2, 4204/1;
Тачка бр.10 дефинисана је као тромеђа кат. парцеле реке број 5045 и кат. п. 4545/1;
Тачка бр.11 дефинисана је као тромеђа кат. парцеле реке број 5045 и кат. п. 4545/1;
Тачка бр.12 дефинисана је као тромеђа кат. парцеле реке број 5045 и к.п. 4499/1, 4500/1;
Тачка бр.13 дефинисана је као тромеђа кат. парцеле реке број 5045 и кат. п. 4195/1;
Тачка бр.14 дефинисана је као тромеђа кат. парцеле реке број 5045 и к.п. 4152/3, 3519/2
и 3518;
Тачкама бр. 5; 6 и 7 дефинисане су границе и делови катастарске парцеле пута бр.5039
која је у обухвату Плана.
Тачка бр.5 дефинисана је као тромеђа кат. парцеле пута број 5039 и кат. п. 4192;
Тачка бр.6 дефинисана је као тромеђа кат. парцеле пута број 5039 и кат.п. 4258;
Тачка бр.7 дефинисана је као тромеђа кат. парцеле пута број 5039 и кат.п. 4343/1;
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Координате нових тачака цепаних катастарских парцела бр. 3517/1 , 4499/1 и
делова кат п. 5045 и 5039 у обухвату Плана
Темена нових тачака цепаних парцела (Х, Y):
Бр.тачке
Х
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

7390033,06
7390057,93
7390098,71
7390093,31
7389695,64
7389693,93
7389347,64
7389348,23
7389357,34
7389358,16
7389344,26
7389336,60
7389954,31
7389960,93

4881540,44
4881595,04
4881752,03
4881758,63
4881385,27
4881387,78
4879936,40
4879939,29
4879946,77
4879958,47
4879972,42
4879972,07
4881471,40
4881466,33

ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА :
У обухвату Плана су целе катастарске парцеле и делови кат.парцела у К.О. Овчиња.
Границе у обухвату Плана су:
целе кат.парцеле бр. 4192, 4194, 4195/1, 4195/2, 4198/1, 4198/2, 4201, 3510, 4189, 4190,
4191 и делови катастарских парцела: бр. 3517/1, 4499/1, 5039 (пут) и 5045 (река).
У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела
важе бројеви катастарских парцела из графичког дела.
Оквирне границе обухвата Плана дефинисане су са 313 тачака – координатним тачкама
Х,Y.
• Почетна тачка границе обухвата Плана, тачка број 1 - дефинисана је као тромеђа
кат. парцела број 4200 и 4201;
• Завршна тачка границе обухвата плана је тачка број 313 која иде по граничној
линији, дефинисана је као тромеђа катастарских парцела број 4499/1 и 5045
(кат.п. реке) и налази се између тачке бр.306 и 310 границе обухвата Плана.
Координатне тачке границе обухвата Плана
Темена преломних тачака граничне линије обухвата (Х, Y):
Бр.тачке
Х
Y
1
2
3

7390029,78
7390003,99
7389989,18

4881739,93
4881708,59
4881677,06
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

7389974,65
7389978,72
7389960,73
7389927,42
7389931,79
7389927,17
7389915,27
7389906,51
7390027,72
7390038,44
7390055,63
7390061,33
7390078,77
7390093,31
7390039,60
7390057,93
7390047,86
7390065,04
7390080,79
7390087,34
7390100,10
7390125,90
7390160,49
7390098,71
7390117,71
7390135,95
7390142,84
7390169,51
7389685,40
7389693,93
7389749,55
7389737,91
7389727,33
7389713,59
7389702,73
7389695,64
7389888,33
7389850,31
7389853,26
7389843,10
7389805,85
7389807,08
7389781,00
7389787,77
7389775,81

4881658,09
4881630,43
4881590,12
4881601,49
4881598,76
4881586,17
4881615,14
4881613,15
4881642,46
4881753,17
4881737,44
4881740,63
4881750,31
4881758,63
4881613,51
4881595,04
4881643,30
4881640,66
4881637,9
4881657,61
4881678,24
4881675,36
4881709,04
4881752,03
4881753,18
4881761,15
4881763,70
4881720,50
4881380,55
4881387,78
4881446,43
4881429,98
4881412,97
4881399,78
4881387,65
4881385,27
4881498,15
4881500,95
4881493,88
4881465,42
4881482,64
4881479,19
4881480,19
4881468,16
4881465,14
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

7389785,46
7389867,17
7389855,71
7389843,35
7389799,03
7389786,28
7389783,84
7389779,52
7389769,60
7389765,78
7389760,68
7389774,12
7389781,73
7389797,10
7389808,33
7389840,81
7389853,68
7389870,78
7389885,55
7389959,82
7389940,79
7389927,48
7389901,7
7389909,65
7389918,29
7389929,95
7389942,47
7389954,31
7390016,45
7389960,93
7389964,15
7389967,06
7389980,62
7389980,73
7389972,71
7389976,75
7389980,51
7389686,25
7389698,28
7389616,11
7389622,95
7389630,52
7389647,65
7389660,40
7389664,73

4881459,73
4881508,99
4881513,42
4881516,47
4881502,62
4881502,95
4881500,84
4881493,09
4881486,38
4881468,49
4881460,62
4881395,30
4881402,73
4881409,20
4881411,02
4881418,96
4881431,49
4881447,12
4881441,6
4881554,5
4881520,34
4881496,26
4881430,54
4881424,58
4881424,58
4881439,09
4881455,16
4881471,40
4881546,98
4881466,33
4881474,08
4881487,53
4881500,45
4881517,88
4881536,88
4881552,05
4881560,45
4881284,36
4881282,99
4881169,41
4881178,74
4881196,05
4881216,32
4881242,90
4881259,98
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

7389670,08
7389677,60
7389679,42
7389682,49
7389685,51
7389688,58
7389689,67
7389685,97
7389681,62
7389680,57
7389672,70
7389666,72
7389661,62
7389649,37
7389632,70
7389624,72
7389617,68
7389717,20
7389731,97
7389751,75
7389761,17
7389505,79
7389503,91
7389504,14
7389504,65
7389505,50
7389503,68
7389508,63
7389514,61
7389516,26
7389528,27
7389541,99
7389546,32
7389544,50
7389543,64
7389554,01
7389566,47
7389574,21
7389579,96
7389601,65
7389603,66
7389581,94
7389573,36
7389567,82
7389556,79

4881270,85
4881282,69
4881286,85
4881307,57
4881331,48
4881349,19
4881364,10
4881374,46
4881286,2
4881281,21
4881270,30
4881257,61
4881240,05
4881215,39
4881194,28
4881177,33
4881167,63
4881279,47
4881318,85
4881350,55
4881364,63
4880962,36
4880979,61
4880995,44
4881000,62
4881008,76
4881022,59
4881027,66
4881033,80
4881035,23
4881044,34
4881057,83
4881068,82
4881082,82
4881090,96
4881098,19
4881111,00
4881124,72
4881131,66
4881155,75
4881153,78
4881130,18
4881119,21
4881109,07
4881095,88
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

7389546,32
7389546,87
7389548,59
7389543,88
7389530,36
7389516,40
7389508,53
7389507,04
7389507,53
7389506,59
7389506,09
7389506,65
7389508,48
7389388,57
7389387,71
7389387,76
7389393,91
7389395,86
7389402,44
7389418,18
7389422,76
7389432,01
7389439,83
7389449,08
7389385,73
7389383,56
7389385,55
7389390,79
7389392,22
7389400,70
7389416,75
7389437,81
7389445,44
7389456,32
7389459,55
7389469,98
7389485,29
7389497,30
7389501,63
7389504,43
7389499,56
7389485,59
7389471,35
7389359,77
7389371,59

4881089,84
4881084,19
4881068,67
4881056,60
4881042,52
4881031,39
4881022,80
4881021,19
4881008,17
4881000,64
4880995,10
4880978,75
4880961,52
4880753,33
4880771,97
4880788,52
4880824,61
4880843,64
4880855,79
4880865,38
4880868,86
4880875,58
4880881,59
4880893,03
4880753,55
4880772,96
4880787,99
4880824,88
4880843,72
4880857,61
4880867,57
4880882,83
4880893,93
4880898,71
4880897,25
4880907,59
4880921,94
4880930,14
4880941,58
4880941,30
4880927,11
4880918,08
4880906,06
4880533,75
4880549,67
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184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

7389383,56
7389379,94
7389377,17
7389376,65
7389379,13
7389382,32
7389389,76
7389392,10
7389392,86
7389390,71
7389389,43
7389392,72
7389392,72
7389357,94
7389369,44
7389379,46
7389381,80
7389377,70
7389374,17
7389373,94
7389376,39
7389379,92
7389386,75
7389389,65
7389389,82
7389388,40
7389387,15
7389390,56
7389390,62
7389328,11
7389328,01
7389325,10
7389325,61
7389328,20
7389331,97
7389334,35
7389334,59
7389334,73
7389334,88
7389337,79
7389339,31
7389342,41
7389342,89
7389346,13
7389350,80

4880561,64
4880577,24
4880594,78
4880613,43
4880632,07
4880639,98
4880654,72
4880667,12
4880682,47
4880701,16
4880716,99
4880728,58
4880734,11
4880535,34
4880551,40
4880560,28
4880563,01
4880577,75
4880594,60
4880613,28
4880632,92
4880641,17
4880656,09
4880667,47
4880682,44
4880700,72
4880717,34
4880729,01
4880733,96
4880325,90
4880340,21
4880325,96
4880340,19
4880334,20
4880359,52
4880379,07
4880392,75
4880400,91
4880411,97
4880421,41
4880426,46
4880440,58
4880444,01
4880465,09
4880484,49
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229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

7389357,10
7389329,31
7389331,19
7389331,30
7389332,10
7389332,10
7389337,39
7389340,75
7389340,87
7389344,17
7389348,04
7389354,98
7389274,99
7389273,27
7389274,18
7389274,65
7389275,80
7389278,99
7389282,47
7389291,92
7389308,03
7389310,94
7389312,28
7389314,90
7389318,81
7389323,29
7389272,27
7389271,70
7389271,13
7389270,62
7389271,30
7389271,93
7389272,78
7389272,89
7389276,14
7389279,27
7389282,40
7389288,04
7389289,40
7389306,42
7389308,25
7389308,82
7389310,24
7389312,23
7389314,22

4880522,02
4880360,17
4880377,31
4880379,24
4880392,68
4880411,92
4880427,12
4880440,39
4880444,71
4880465,72
4880484,56
4880522,59
4880117,91
4880144,52
4880157,44
4880164,21
4880169,03
4880181,71
4880192,15
4880212,99
4880236,88
4880243,41
4880253,85
4880269,16
4880286,23
4880307,31
4880112,99
4880117,37
4880127,17
4880145,33
4880159,39
4880163,94
4880168,27
4880170,49
4880182,04
4880193,20
4880199,98
4880211,36
4880213,47
4880238,63
4880243,13
4880243,87
4880253,77
4880269,66
4880277,29
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274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

7389321,00
7389321,74
7389324,86
7389321,19
7389311,23
7389303,93
7389294,73
7389285,34
7389282,38
7389279,09
7389280,19
7389281,33
7389280,90
7389279,42
7389279,33
7389277,85
7389277,13
7389323,62
7389319,29
7389308,64
7389300,96
7389292,48
7389288,38
7389285,08
7389281,89
7389276,59
7389277,79
7389278,70
7389278,42
7389276,65
7389276,20
7389275,23
7389348,23
7389347,64
7389334,09
7389344,26
7389358,16
7389336,60
7390033,06
7389357,34

4880307,40
4880311,56
4879950,55
4879953,31
4879964,04
4879977,87
4879994,99
4880013,20
4880022,36
4880032,27
4880042,34
4880053,78
4880068,56
4880084,25
4880086,06
4880100,13
4880104,28
4879946,93
4879950,75
4879962,24
4879976,59
4879993,50
4880001,07
4880006,93
4880012,68
4880031,53
4880043,42
4880053,96
4880069,27
4880083,90
4880089,48
4880098,70
4879939,29
4879936,40
4879941,30
4879972,42
4879958,47
4879972,07
4881540,44
4879946,77
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2.2 ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ ПЛАНА СА
ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
Подручје планске документације обухвата следеће катастарске парцеле К.О. Овчиња:
- целе катастарске парцеле:
бр. 4192, 4194, 4195/1, 4195/2, 4198/1, 4198/2, 4201, 3510, 4189, 4190, 4191 и
- делове катастарских парцела: бр. 3517/1, 4499/1, 5039 (пут) и 5045 (река)
Обухватом Плана је захваћен део површине у границама земљишта које је углавном
шумско земљиште (око 71% површина), а у непосредном окружењу су листопадне
шуме.
У обухвату Плана се налази у мањим површинама и пољопривредно земљиште –
пашњак 5. класе (к.п. бр. 4499/1 и 4189) и њива 8.класе (к.п. бр. 4190).
У јавној намени је простор на коме је саграђен некатегорисани пут- део к.п.5039 и део
реке к.п. 5045.
3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ОБУХВАТА ПЛАНА
Подручје обухваћено Планом налази се у катастарској општини Овчиња. У обухвату
Плана нема постојећих објеката.
Земљиште у оквиру обухвата Плана је делом јавно и већим делом остало.
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ су:
- САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – (постојећа саобраћајница - некатегорисан пут) -део
кат.парцеле бр. 5039.
- ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ - Овчињска река -део кат.парцеле бр. 5045.
ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ: - Остало земљиште у обухвату Плана је већим делом шумско
земљиште и пољопривредно земљиште (кат. парцела бр. 4499/1-део и бр.4189 које су
пашњак 5. класе и кат. парцеле бр.4190 која је њива 8.класе).
На осталом земљишту се примењују правила уређења и грађења из Просторног Плана
Бајина Башта.
Земљиште у обухвату Плана - у свему према поседовним листовима који су саставни
део документације овог Плана.
На подручју обухваћеним ПДР-ом не постоје значајне вредности у погледу природних,
амбијенталних вредности и непокретних добара.
Предмет овог Плана је привођење земљишта планираној намени и утврђивање
законског и планског основа за изградњу мале хидроелектране «Овчињско поље» на
Овчињској реци, општина Бајина Башта.
3.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Река Овчињска, на којој се планира хидроелектрана ''Ридови'' према катастру мала или
МХЕ, десна је притока реке Дрине. Сливно подручје је веома шумовито. Овчињска река
није регулисана на делу где се планирају нови објекти: машинска зграда, водозахват и
цевовод. Дужина тока до планираног водозахвата је око 4.8 км. Слив је шумовит, на
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очуваном тлу са слабом ерозијом. Падавине на слив у току године су просечно око 900
мм. Река не пресушује у току године. Површина слива реке је 16.93км2, средњи отицај
12.5 л/с/км2 и средњи годишњи проток 210 l/секунди.
На предметном сливу нема хидролошких станица, не врше се мерења протока, што слив
чини хидролошки неизученим.
Према досадашњим истраживањима енергетски потенцијал који постоји одговарајући
је за изградњи мале хидроелектране.
3.2.

Карактеристике терена

Слив Овчињске реке је искључиво брдско-планинског карактера. Терен у обухвата
плана је веома експониран.
Терен је у генералном нагибу у правцу север-југ. У висинском смислу кота терана где
се планира изградња водозахвата је на око 320мНВ. Најнижа тачка на траси је на око
220мНВ. Пад терена је око 100м.
Нагиби падина према кориту реке су већем делу веома оштри. Долина реке је
неправилног ''V'' облика, са стрмијом левом обалом. Горњи ток реке, односно корита, је
много експониранији ( стрмији ) од низводног дела.
На простору обухвата Плана нису вршена геомеханичка истраживања.
Терен је ретко насељен и то само у јужном делу рубне зоне плана.
3.3.

Начин коришћења земљишта

Земљиште у обухвату Плана је углавном шумско земљиште око 71% површина, а у
непосредном окружењу су листопадне шуме.
У обухвату Плана се налази у мањим површинама пољопривредно и водно земљиште.
У јавној намени је простор на ком је саграђен некатегорисани пут и део реке.
Парацеле које се налазе у обухвату Плана су К.О. Овчиња и то:
- целе катастарске парцеле:
бр. 4192, 4194, 4195/1, 4195/2, 4198/1, 4198/2, 4201, 3510, 4189, 4190, 4191 и
- делови катастарских парцела: бр. 3517/1, 4499/1, 5039 (пут) и 5045 (река)
Извод из листова непокретности за предметне катастарске парцеле у обухвату Плана:
K. O.
Број
парцеле
ОВЧИЊА

Врста
земљишта

Укупна
Површи
на
парцеле

Власништво

Објекат

2

Крстић
Драган,
Павловић
Наталија

Право постављања
подземних водова
Потес Гајеви

1370 m2

Павловић
Наталија

9497 m2

Павловић
Наталија

СО БАЈИНА
БАШТА

ОВЧИЊА

4192

ОВЧИЊА

4194

ОВЧИЊА

4195/1

Шума
7.класе
Шума
7.класе
Шума
7.класе

5953 m

Право постављања
подземних водова
Потес Гајеви
Право постављања
подземних водова
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Крстић
Тришо
ОВЧИЊА

4195/2

Шума
7.класе

2577 m2

Крстић
Тришо

ОВЧИЊА

3517/1
(део)

Шума
6.класе

7602 m2

Гајић
Радомир

ОВЧИЊА

4198/1

Шума
7.класе

2623 m

2

ОВЧИЊА

4198/2

Шума
7.класе

300 m2

ОВЧИЊА

4499/1
(део)

Пашњак
5.класе

1050 m

ОВЧИЊА

4201

Шума
7.класе

1693 m2

Крстић
Радивоје

10036
m2

Тодоровић
Радомир,
Тодоровић
Благомир,
Тодоровић
Милован,
Тодоровић
Молорад,
Тодоровић
Зоран,
Тодоровић
Миливоје

ОВЧИЊА

ОВЧИЊА

3510

4189

Шума
6.класе

Пашњак
5.класе

2

338 m2

ОВЧИЊА

4190

Њива 8.
класе

1375 m2

ОВЧИЊА

4191

Шума
7.класе

2252 m2

Крстић
Радивоје
Лазић
Дамјан

Потес Гајеви
Право постављања
подземних водова
Потес Гајеви
Право постављања
подземних водова
Потес Козјак
Потес Гајеви
Потес Гајеви

Лазић
Дамјан

Потес Гајеви

Павловић
Наталија,
Крстић
Тришо
Симић
Станка,
Симић
Милован
Николић
Надежда,

Потес Гајеви

Потес Ливаде

Потес Гајеви

Потес Гајеви

Потес Гајеви
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Симић
Саша,
Симић
Небојша
ОВЧИЊА

5045
(део)

Остало
земљиште
Река

34634
m2

Земљиште
под
ОВЧИЊА
5039
зградом и 7890 m2
(део)
другим
објектом
Табела : Списак парцела у обухвату Плана

ЈВП
СРБИЈА
ВОДЕ
Општина
Бајина
Башта

РЕКА
Потес КОЗЈАК

Некатегорисани пут
Објекат изграђен пре
доношења прописа о
изградњи објекта

3.4. Стање зелених површина
У обухвату Плана су присутне зелене површине – шуме са спратном вегетацијом, мање
значајне квалитативне вредности.
3.5. Климатске карактеристике
Предметно подручје карактеришу климатске прилике западне Србије где је клима
умерено-континентална, са утицајем реке Дрине и евидентних висинских разлика у
рељефу терена.
Према извору података, са најближих метереолошких станица, на основу дневних и
месечних осматрања дате су: годишње вредности ваздушног притиска у mm висине
живиног стуба, годишње средње вредности температуре ваздуха у 00C (са мах. и мин.
вредностима у току године) и на крају честина праваца и јачине ветрова за ружу ветра
од 8 праваца. На основу ових осматрања уочљиво је да су температурне разлике мање,
док су падавинске разлике веће него у ширем региону
Температура ваздуха у околини Бајне Баште је приближно слична температурама
ваздуха у нижим деловима западне Србије (мах. разлика 10 0С). Најтоплије је у јулу и
августу месецу, нешто су ниже просечне јунске и септембарске температуре (3-5 0С).
Најхладније је у децембру и јануару, са мин. температурама у јануару (средња око -2
0
С) , а просечна годишња температура износи 9 0С.
Расподела падавина везана је за утицај Дрине и брдовито-планинског теренапланине
Таре. Хидрометереолошке станице поред Дрине и на планинском терену Бајне Баште,
показују годишњу суму падавина од 1000-1300 mm.
3.6. Хидролошке карактеристике
Овчињска река је десна притока реке Дрине. Површина слива Овчињске реке је 19.62
km2, укупна дужина главног тока је 7,8 km и бујичног је карактера.
Хидрографски и хидролошки подаци за Овчињску реке су следећи :
Водоток:
Овчињска
Површина слива:
16.93 км2
Хиљадугодишња велика вода
70,30m3/sec
Стогодишња велика вода
45,30 m3/sec
Педесетогодишња велика вода
36,00 m3/sec
Средње воде
0,21 m3/sec
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Минимални средње месечни проток
Обезбеђености 95%

0,021 m3/sec

Сливни базен Овчињске реке има издужен облик са правцем пружања север-југ и
углавном је симетричан у погледу учешћа појединих страна у укупној површини
сливног базена.
Површина слива на месту водозахвата износи 16,93 km2 а дужина водотока узводно у
обухвату Плана је 4,8 km. Бруто пад је 13.7 % а просечна температура воде 70C
елзијуса. У горњем делу слива преовлађују гранодиорити, а на предметним могућим
локацијама водозахвата су кречњачке формације.
Слив је искључиво брдско-планинског карактера и одликује се великом
испресецаношћу малим бујичним водотоковима у подужном и попречном смислу.
Терен је у генералном нагибу правцем североисток – југозапад. Нагиби падина према
кориту водотока су у већем делу подручја веома оштри.
3.7. Стање комуналне инфраструктуре
У простору обухвата плана осим постојећег некатегорисаног пута не постоји мрежа
нити објекти инфраструктуре, постоји преко реке телекомуникациона мрежа.
У простору обухвата плана нема електроенергетских објекта.
За место прикључења планиране МХЕ ''Ридови'' на електроенергетски дистрибутивни
систем одређене су сабирнице 10kV у планираној ТС 35/10 kV ''Рогачица''.
Простор обухвата Плана је добро повезан друмским саобраћајницама што олакшава
саму изградњу, али није много важно за експлоатацију енергије.
У простору обухвата плана постоји некатегорисани пут (део кат. парцеле бр. 5039).
3.8. Непокретна културна добра
За потребе израде Плана, затражени су услови чувања, одржавања и коришћења, од
стране Завода за заштиту споменика културе Краљево, и добијени су под бројем 784/1
од 03.06.2015.године. Према тим условима на подручју Плана не налазе се утврђена
непокретна културна добра, евидентирана непокретна културна добра, вредни објекти
градитељског наслеђа и регистрована археолошка налазишта.
На обалама реке постоје воденице као симбол народног градитељства на овим
просторима.
3.9. Природна добра
Простор обухвата Плана се не налази унутар заштићеног простора (блиско окружење
НП ''Тара''). Природни амбијент карактеришу специфична морфологија терена, стрме
обале са литицана, велики пад, богатство воде, живи свет карактеристичан за
бујичарске реке, рибљи фонд и биљне врсте у кориту реке и на обалама типичне за
нископланинске пределе. У простору обухвата плана постоје стабла на обалама реке
чија је вредност у њиховој старости и могу бити потенцијални споменици ботаничког
карактера.
Постојећи културно-историјски споменици, непокретна културна добра,
заштићена природна добра и посебно вредни делови природе:
На предметној локацији нису регистровани културно-историјски споменици и нема
евидентираних непокретних културних добара. Такође, обухват Плана не спада у
заштићена природна добра, нити садржи евидентиране посебно вредне делове природе.
За потребе израде Плана, издато је Pешење о условима заштите природе, од стране
Завода за заштиту природе Србије, број 020-508/3 од 15.04.2015.
У планском подручју нема заштићених, нити природних добара планираних за заштиту.
Услови и мишљења прибављена за потребе израде Плана:
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За потребе израде Плана детаљне регулације затражени су и прибављени следећи
услови или мишљења и подаци од надлежних институција и предузећа:
•

Услови - ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈД ''ЕЛЕКТРОСРБИЈА''
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА УЖИЦЕ,Улица М. Тешића 13, 31000 Ужице,
број 24-10/2015 од 06.04.2015.године.

•

Услови -Јавно предузеће Електромрежа Србије „ЕМС“,
број 0-1-2-3745/1 од 06.04.2015.

•

Услови - ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БАЈИНА БАШТА,
Улица Кнеза Милана Обреновића 34/2 31250 Бајина Башта,
број 304/15 од 18.03.2015.

•

Услови –„МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
инт. Број 1044-3 од 12.05.2015.

•

Услови - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Предузеће за ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ''ТЕЛЕКОМ
СРБИЈА'' А.Д. Београд , Улица Таковска 2,
Регија Крагујевац, Извршна јединица Ужице, Трг Партизана 12
Услови број 171-102978/2 -2015 БТ од 30. 03. 2015.
Нови услови број: 171-233130/2- 2016 ВР од 21 јун 2016.

•

Услови заштите од пожара -„Министарство унутрашњих послова Републике Србије“,
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуацује у Ужицу,
број 07/31 и број 217-3468/15 од 24.03.2015.

•

Услови - ЈВП ''Србијаводе'' - ВПЦ ''Сава-Дунав'' Нови Београд,
Улица Бродарска 3, Нови Београд
број 5577/1 од 09.05.2013.

•

Услови- „ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ“
Нови Београд, Улица Др. Ивана Рибара 91,
03 број 020-508/3 од 15.04.2015. - Решење

•

Решење о мерама техничке заштите
„ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО“,
Улица Цара Лазара бр.24, Краљево
Број 784/1 од 03.06.2015.

•

Услови – „Републички хидрометереолошки завод“, Београд,
Улица Кнеза Вишеслава 66, Београд
број 922-1-112/2015 од 19.03.2015.

•

Услови – „МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ“ Београд,
број 312-01-00348/2015-06 од 16.04. 2015.

•

Услови - ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
број 166/21-15, од 07.04. 2015.

•

Услови - ЈП ''Србијашуме'',
Булевар Михајла Пупина 113, Београд
број 6539 од 27.04.2015.

•

Услови „Републички сеизмолошки завод“ Београд ,
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Ташмајдански парк бб, Београд
број 5-74. 02-175/15 од 24.03. 2015.
•

Услови – ПОТВРДА ЈКП ''12 СЕПТЕМБАР'' БАЈИНА БАШТА
број 306 од 19.03.2015.

•

ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“
Миленка Топаловић бр.3, Бајина Башта
број 519/1 од 08.06.2014. – Обавештење о надлежностима

•

Решење о издавању водних услова „МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“, Немањина 22-26, Београд
Републичка дирекција за воде
Број: 325-05-00021/2016-07 од 09.02.2016.године.

•

Решење о сагласности за изградњу мале хидроелектране „Ридови“
„МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ“, Београд
број: 312-01-03808/2013-04 од 11.09.2014.год.
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ПЛАНСКИ ДЕО
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1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И
ЗОНЕ
Концепција уређења подручја обухваћеног Планом заснована је на:
 Смерницама датим Просторним планом општине Бајина Башта и Изменама и
допунама П.П.О. Бајина Башта („Сл. Лист општине Бајина Башта“ бр. 10/2012 и
9/2016);
 постојећем стању;
 сагледавању развојних потреба будућих корисника простора;
 добијеним условима од надлежних органа, организација и јавних предузећа у
чијој је надлежности њихово издавање.
Циљ израде Плана МХЕ ''РИДОВИ'' НА ОВЧИЊСКОЈ РЕЦИ је стварање законског и
планског основа за изградњу објекта мале хидроелектране до 1 mW ''РИДОВИ'' на
Овчињској реци, општина Бајина Башта и формирање инфраструктурног коридора
цевовода, са основном наменом производње електричне енергије из обновљивих
извора. Планске поставке треба да омогуће оптимално решење за уређење простора и
изградњу објеката на основу анализе стања и промена у простору и анализе могућности
развоја подручја.
Остали циљеви су рационално коришћење обновљивих извора енергије, одређивање
смерница за развој инфраструктуре, посебно електроенергетских потенцијала, стварање
услова за реализацију улагања у привредни развој и ставрање услова за унапређење и
очување.
У сврху остварења планских решења, као полазне основе за уређење простора
постављени су следећи циљеви:
- дефинисање просторног решења у складу са планираном наменом простора
одређивање и заштита простора од општег интереса
- постављање правила просторног уређења и изградње инфраструктурног коридора
цевовода и објеката МХЕ
-дефинисање комуналних система и инсталација са техничким и нивелационим
решењима
- дефинисање инфраструктуре
- уређење и изградња неизграђеног грађевинског земљишта, као и квалитетно и
рационално искориштење расположивог простора
-утврђивање критеријума коришћења и заштите природних ресурса и наслеђа, као и
заштите животне средине
- поштовање стечених урбанистичких обавеза
- одрживи развој кроз интегрални приступ планирању
- уважавање потреба за просторима од значаја за шире окружење
- усаглашавање са европским прописима и стандардима из ове области.
Простор обухвата Плана могуће је поделити на три зоне:
ЗОНА А – Машинска зграда која се
поставља низводно на месту где је
најисплативије с обзиром на дужину цевовода и инсталисану снагу са могућном
висинском разликом од 112 м. Асфалтни пут на десној обали омогућава несметан
прилаз.
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ЗОНА Б - Траса цевовода планира се углавном дуж постојећег некатегорисаног пута
(сеоског пута) и потом у обали и са преласцима преко реке као што је дефинсано
Нацртом плана и коначном границом обухвата Плана.
На основу Генералног пројекта дате су алтеранативне трасе: у кориту реке или уз
постојећи сеоски пут. Решењем Завода за заштиту природе траса цевовода се не може
пројектовати у границама природног корита Овчињске реке за велику воду.
ЗОНА В - Водозахват се планира на коти 331.5 мнм. Место водозахвата се налази
низводно од притоке и корито је погодно за извођење ниске преграде.
Пред основних објеката у систему градиће се и преграде, таложник и одводни канал.
Преграда је предвиђена за обезбеђење успора и захват воде у цевовод. Водозахват је са
стране и наставља се на напојни канал са улазном грађевином цевовода. Цевовод
доводи воду до турбина, решење без синхроног испуста, већ само са замајцем и
одговарајућом конструкцијом турбина.
2. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ
НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА
2.1. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
Оријентационо планирана намена површина
Површине планиране овим планом су:
•
•

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ:
Саобраћајне површине (постојећа саобраћајница-некатегорисан, јавни локални
пут уз који пролази цевовод)
Водно земљиште (Овчињска река-део, акумулација и водозахват који су на
парцели саме реке и на кат. парцели бр.4198/2 и делу кат.парцеле бр.3517/1)
ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ :
Шумско земљиште,
Пољопривредно земљиште и
Грађевинско земљиште

Према планираној намени и другим карактеристикама целокупно подручје обухвата
Плана је у функцији изградње машинске зграде, уређаја и постројења уз зграду,
изградње водозахвата и трасе цевовода уз јавни локални пут.
На посматраном подручју планирана је изградња мале хидроелектране «Овчињско
поље» на Овчињској реци, општина Бајина Башта, са пратећом инфраструктуром.
Опис планираног стања
Мини хидоелектрана подразумева изградњу више објеката који заједно чине једну
технолошку целину.
Простор обухваћен Планом детаљне регулације је највећим делом опредељен за
постављање цевовода, водозахвата са таложницом и рибљом стазом и објекта машинске
зграде са уређајима и постројењима уз зграду.
Планиране зоне у обухвата Плана су:
ЗОНА А – Машинска зграда; ЗОНА Б - Траса цевовода; ЗОНА В - Водозахват.
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Највећу површину у обухвату Плана заузима траса цевовода, која се већим делом
простире дуж Овчињске реке уз локални пут. Зоне предвиђене Просторним планом су у
потпуности задржане, јер је цевовод у земљи и нема утицаја на физичку промену на
парцелама кроз које пролази.
Планирани положај објекта машинске зграде, трасе цевовода, објекта водозахвата као и
појаса водозахвата приказан је на одговарајућем графичком прилогу.
Зона А- машинска зграда ће се градити на делу кат.парцеле бр. 4499/1 која је по
постојећој намени пашњак (пољопривредно земљиште) и која постаје грађевинско
земљиште. Положај машинске зграде дефинисан је координатним тачкама А, Б, В и Г и
приказан на графичком прилогу бр. 8.1.
Зона Б - траса цевовода водиће се уз постојећу трасу пута (кат.п.бр. 5039), у путном
земљишту (углавном), и уз сагласност власника пута или власника парцеле.
Положај трасе цевовода дефинисан је координатним тачкама прелома планиране трасе
цевовода на графичком прилогу бр.9.
Планом је предвиђено да се зона В -појас водозахвата, прошири у односу на парцелу
речног корита. Водозахват ће се градити на водном земљишту -на делу кат.парцеле реке
бр.5045, и проширити на кат.п. бр. 4198/2 и део кат.п. 3517/1 које су по постојећој
намени шумско земљиште. Катастарска парцела бр. 4198/2 и део кат .п. бр. 3517/1
постаје водно земљиште.
Положај објекта водозахвата дефинисан је координатним тачкама I, II ,III, IV и V а
парцела -појас водозахвата координатним тачкама А, Б, В, Г, Д, Ђ,Е Ж, З, И и приказан
на графичком прилогу бр. 8.3.
2.2 БИЛАНС ПОВРШИНА И УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ КОНЦЕПТА
ПЛАНА И ЈАВНО И ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
Простор у обухвату Плана налази се ван граница грађевинског подручја насеља
Овчиња, односно у атару тог насеља.
Планом ће се уредити простор према планираној намени коју чине:
- ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ и
- ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
Површине јавне намене чине:
- саобраћајне површине (постојећа саобраћајница-некатегорисан пут) и
- водно земљиште (Овчињска река -површина постојећег речног корита, акумулације и
објекта водозахвата).
Остало земљиште: шумско, пољопривредно и грађевинско земљиште.
Наведене парцеле у обухвату Плана, а према подацима из Извода из листа
непокретности (који су саставни део документације овог Плана), имају следеће
карактеристике:
- Земљиште путног појаса (кат.парцела 5039) је јавно земљиште;
- Водно земљиште је јавно: тј. корито Овчињске реке (део кат.парцеле 5045).
Планом је предвиђено да постојеће шумско земљиште -кат.парцела бр.4198/2 и део
кат.парцеле бр.3517/1 прелази у водно - јавно земљиште.
Земљиште је највећим делом остало:
- шумско земљиште ~ (71%);
- пољопривредно земљиште (пашњак 5 класе -кат.п. 4189 и њива 8.класе -кат.п.4190); и
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- грађевинско земљиште (кат.п. бр. 4499/1)
Постор обухвата Плана заузима 5.039ha (503а и 90м2) атара.
Планирано земљиште у јавној намени је око 1,00 ha, а у осталој намени око 4,039 ha.
БИЛАНС ПОВРШИНА – Постојеће стање
НАМЕНА ПОВРШИНА У ОКВИРУ ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Постојеће стање

ПОВРШИНА
ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
део пута- парцела број 5039
(саобраћајне површинеи део парцеле број 5045 – река
постојећи-некатегорисан
~ 3500,00м2
пут, водно земљиште(0,35ha)
Овчињска река-део)
ПОВРШИНА
кат. парцеле број
ОСТАЛО
4192, 4194, 4195/1, 4195/2,
ЗЕМЉИШТЕ
4198/1, 4198/2, 4201, 3510, 4189,
(шумско,пољопривредно
4190, 4191
~ 46890,0м2
земљиште- пашњаци)
и део парцеле број 3517/1, 4499/1

(4,689ha)
5,039 ha

УКУПНО :
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

- Биланс урбанистичких показатеља за подручје у граници Плана
Површина Плана : 503а 90м2

5.039 ha
(50 390,0m2)

Саобраћајне површине:
- постојећи пут
- остале саобраћајне површине: нови прилазни
пут, плато испред објекта, тротоари око објекта,
уређени паркинг простори)
Водно земљиште: Површина постојећег речног
корита, акумулације и водозахвата

~ 3 200,00

m2

~ 3755,00

m2

~ 270,00

m2

БРГП планираних објеката
Уређене зелене површине у обухвату Плана
(око планираних објеката: машинске зграде,
водозахвата и путног појаса)

~ 3 000,00

m2

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ:
- грађевинско земљиште ~ 461,0м2
- шумско и пољопривредно земљиште ~

~ 40 435,00 m2
П, макс. П+1

Спратност објекта
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Број паркинга на подручју обухвата Плана

3

(за путничка возила)

3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ,
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
Подручје планске документације обухвата следеће катастарске парцеле:
- целе катастарске парцеле:
бр. 4192, 4194, 4195/1, 4195/2, 4198/1, 4198/2, 4201, 3510, 4189, 4190, 4191 и
- делове катастарских парцела: бр. 3517/1, 4499/1, 5039 (пут) и 5045 (река)
Све наведене катастарске парцеле се налазе у катастарској општини Овчиња.
Предметно подручје обухвата земљиште у јавној намени коју чине саобраћајне
површине (постојећа саобраћајница-некатегорисан пут) и водно земљиште: Овчињска
река (део)– речно корито, површина акумулације, водозахвата и планиране саобраћајне
и уређене зелене површине око планираних објеката и путног појаса, остало земљиште
су све остале површине (шумско, пољопривредно и грађевинско земљипте).
Укупна површина обухвата Плана износи 5,039 ha ( 503а и 90м2).
Планирана површина јавне намене износи ~ 1,00 ha (10 000,0м2).
4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА
ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ
4.1
РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ
Регулациона линија поклапа се са границом обухвата Плана и приказана је на
одговарајућем графичком прилогу бр.6 Регулационо - нивелацини план са аналитичкогеодетским елементима за обележавање, грађевинске линије, спратност и план
саобраћајне инфраструктуре.
Регулационе линије дефинисане су аналитичко-геодетским елементима -међним
преломним тачкама (X, Y) које се у свему поклапају са Координатним тачкама обухвата
Плана.
Урбанистички и други услови за изградњу инфраструктуре
4.1.1.1.
Регулација водотокова
Овчињска река није регулисана у границама обхвата ПДР-а.
У циљу урбанистичког планирања, привођења намени целокупног простора биће
разматран само део испод машинске зграде за испуст воде и водзахвата и тај део ће
бити обрађен кроз наредну пројектну документацију. На осталом делу водотока реке, се
не постављају објекти МХЕ и исти не ремете постојећу регулацију водотока.
4.1.1.2.
Водовод и канализација
У обухвату ПДР-а не постоји планирана намена инсталација водовода и канализације.
Евакуација фекалне воде врши се у септичку јаму.

"ШИДПРОЈЕКТ" ДОО , АПРИЛ 2017.

41

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МХЕ "РИДОВИ" НА ОВЧИЊСКОЈ РЕЦИ

У оквиру објекта машинске зграде није предвиђен стални боравак људи.
Атмосферске воде са интерне саобраћајнице и платоа се изливају на околну зелену
површину сопствене парцеле на којој се налази ( к.п.бр.4499/1).
4.2 ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ
Грађевинска линија је такође дефинисана аналитичко-геодетским елементима на
графичком прилогу бр.6 Регулационо - нивелацини план са аналитичко- геодетским
елементима за обележавање, грађевинске линије, спратност и план саобраћајне
инфраструктуре.
Положај грађевинских линија се поклапа са положајем регулационих линија, односно
и регулациона и грађевинска линија се поклапају са границом обухвата Плана.
Грађевинска линија за машинску зграду дефинисана је на графичком прилогу
бр.8.1.“Детаљ зоне А-машинска зграда, и то: грађевинска линија 1 је на удаљењу 1,50м
од границе водног земљишта (до координатне тачке В-објекта машинске зграде).
Грађевинска линија 2 је на удаљењу 2,00м од линије постојећег пута до планираног
платоа испред машинске зграде.
Траса цевовода планира се углавном дуж постојећег некатегорисаног пута (сеоског
пута), потом у обали и са преласцима преко реке као што је дефинсано Нацртом плана
и границом обухвата Плана.
Грађевинске линије цевовода су одређене у односу на дефинисане регулационе
(грађевинске) линије односно границу обухвата Плана и у односу на осовину
постојећег пута.
У обухвату ПДР-а, грађевинскa линијa односно осовина трасе цевовода је приказана и
дефинисана тачкама -координатама прелома планиране трасе цевовода, у свему према
графичком прилогу бр.9 План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом.
На графичком прилогу бр.8.2. Детаљ зоне Б - заштитни појас цевовода са попречним
профилима дат је положај планираног цевовода у стационажама.
На профилу у трупу пута у стационажи цевовода 0+730, грађевинска линија односно
осовина цевовода је да дата на удаљености 2,06м од границе обухвата Плана и 1,32м
од осовине постојећег пута.
На профилу стационаже цевовода 0+060, осовина цевовода се налази у осовини
постојећег пута тј.на 1,50м од ивице пута као и приближно 63,00м и 53,00м осовински
од границе обухвата Плана.
4.3

НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Нивелационо решење условљено је постојећом конфигурацијом терена и захтевима
адекватног приступа објекту мини хидроелектране МХЕ, машинске зграде и трафоа.
Коте нивелета су у апсолутним вредностима дате на одговарајућем графичком
прилогу. Утврђене коте нивелета карактеристичних тачака представљају основ за
утврђивање нивелета регулационих линија као и основ за постављање улаза у објекте и
уређење осталог земљишта ван појаса регулације.
4.4

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Предлог парцелације и препарцелације катастарских парцела у обухвату Плана, а ради
формирања одговарајућих грађевинских парцела, ће се вршити на основу пројеката
парцелације и препарцелације и услова дефинисаних овим Планом за карактеристичне
зоне.
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Услови за исправку граница суседних парцела могу се издати у складу са условима из
овог Плана утврђеним правилима и условима који су прописани за зону у којој се
налази. Предлог парцелације дат је графичкoм прилогу број 10.
Предлог парцелације за зону В-појас водозахвата, приказан је на графичком прилогу
бр.8.3 и означен са А1, А2, А3 и А4:
А1 – део кат.парцеле бр. 3517/1 која по намени остаје шумско земљиште;
А2 – део кат.парцеле бр. 3517/1 која по намени (од шумског) постаје водно земљиште;
А3 – део кат.парцеле реке бр. 5045 која по намени остаје водно земљиште;
А4 – кат.парцела бр. 4198/2 која по намени (од шумског) постаје водно земљиште.
5.
КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ
5.1.

Саобраћајна инфраструктура

Простор обухваћен Планом обухвата део путног појаса односно део кп. бр.5039
К.О.Овчиња. По Изводу из листа непокретности број:790 (бр. 952-1/2015-1046 од
16.04.2015.год.) кат.п. 5039 је некатегорисани пут-објекат изграђен пре доношења
прописа о изградњи објекта, остало земљиште у јавној својини-Општина Бајина Башта.
Профил пута је променљив тј. профил у трупу пута у стационажи цевовода 0+730 је
2,50м; а профил у стационажи цевовода 0+060 је 3,00м (у свему према графичком
прилогу бр. 8.2).
5.1.1 Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре
Уређење саобраћајне инфраструктуре урадити према постојећем стању пута и
усклађивању са новопројектованим садржајем.
5.1.2 Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре
Све саобраћајнице градити у складу са Правилником о условима које са аспекта
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног
пута.
5.1.3 Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру
Јавне саобраћајне површине
Део јавног локалног пута је у обухвату Плана. На парцели пута - уз сам пут налази се и
траса цевовода.
Простор обухваћен Планом ускладити положајно и висински у постојећи коловоз.
5.2

Хидротехничка инфраструктура

Хидротехничка инфраструктура дефинисана је у потпуности Решењем о издавању
водних услова издатим од стране Министарства пољопривреде и заштите животне
средине -Републичка дирекција за воде број: 325-05-00021/2016-07 од 09.02.2016. год.
Према издатим условима потребно је испоштовати следеће:
1.
Утврђују се и одређују технички и други захтеви који морају да се испуне у
поступку припреме и израде техничке документације за изградњу преграда, цевовода и
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машинске зграде са пратећим елементима и малом хидроелектраном, МХЕ "Ридови",
на водотоку Овчињска река, општина Бајина Башта;
2.
Водни услови се издају за изградњу нових објеката и извођење других радова
који могу утицати на промене у водном режиму;
3.
Важност ових водних услова престаје по истеку од две године од датума издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности;
4.
Решење је уведено у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под
редним бројем 385. од 08.02.2016. године.
5.
Техничком документацијом урађеном у складу са прописима који уређују израду
пројеката , усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:
5.1. израдити техничку документацију на нивоу пројекта у складу са важећим
прописима и нормативима за ову врсту радова;
5.2. на техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим
законским прописима;
5.3. при изради техничке документације водити рачуна о водотоку и објектима на
начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и за штиту режима вода;
5.4. техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације. Уколико се утврде виши интереси водопривреде, неопходно је прилагодити се
њима. Предвиђене локације (преграде, захвати и машинску зграду) се не могу мењати
да не би угрозили планиране параметре суседних објеката;
5.5. подносилац захтева је у обавези да реши имовинско-правне односе, на
предметним катастарским парцелама у зони изградње. Обавеза подносиоца захтева је
да са надлежним јавним водопривредним предузећем реши односе коришћења водног
земљишта на локацији изградње преграда, захвата и осталих објеката, као и расподеле
коришћења вода;
5.6. хидролошки подаци (карактеристичне рачунске вредности) износе:
-хиљaдугодишња велика вода................ Q0,1%
70,3 rn3 s
-стогодишња велика вода....................... Q1%.
45,3 rn3 s
-педесетогодишња велика вода............... Q2%
36,0 rn3 s
-средње воде............................................ Qsr,
0,21 rn3 s
-миним. ср. месечне обезбеђен. 95%...... Qmin 95%
0,021 rn3 s
5.7. хидрауличке прорачуне свих планираних објеката, преграде, захват воде,
таложника доводних канала, цевовода и излива одводног канала у реку, и других
објеката, извршити на основу тачке 5.6:
5.8
дати графичке прилоге у подужном и попречном пресеку из којих се може
сагледати утицај режима вода и леда на објекте и објеката на режим вода и леда;
5.9. узводно од водозахвата успоставити хидролошку станицу за систематско праћење
протока воде а у зони водозахвата предвидети мерење захваћених вода као и мерење
минималног гарантованог протицаја;
5.10. техничком документацијом приказати утицај изградње преграде у кориту
водотока и простирање успора узводно од преграде и превидети адекватне мере
како би се очувао режим вода и неутралисали неповољни утицаји на околину и
постојеће објекте;
5.11. у техничкој документацији приказати протицајни профил водотока са линијама
нивоа вода, без преграде и са преградом у водотоку, и евентуално додатно плављење
узводног простора, при чему треба предвидети одговарајуће заштине мере;
5.12. техничком документацијом предвидети стазу за рибе;
5.13. ако, након спроведених анализа има индиција да су могуће појаве: дубинске и
бочне ерозије у зони преграде, канала за довод воде и испуст и у водоток, или других
објеката, предвидети решења којима ће се осигурати поменути објекти и стабилизовати
речно дно узводно и низводно од објеката на режим вода и леда;
5.14. техничком документацијом предвидети такво решење, које ће омогућити
евакуацију наноса
путем евакуационих органа
из акумулације,
извођење
грађевинских и биолошких радова за заштиту од ерозија и бујица на непосредном
сливном подручју акумулације;
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5.15. на местима укрштања цевовода са водотоковима, цевовод мора бити укопан
на дубини од мин. 1, 5м испод речног дна корита, уз потребно осигурање места
укрштања. Вођење трасе цевовода није дозвољено у кориту за воду;
5.16. предвидети да се рад МХЕ усклад и са начином одбране од поплава, низводно и
узводно од водозахвата и МХ Е како је дефинисано прописима;
5.17. техничком документацијом предвидети утицај захватања вода на низводне
кориснике и предложити одговарајуће мере понашања у екстремним случајевима
(сушни период, поплаве...), опште коришћење вода има приоритет над посебним
коришћењем, као и утицај на узводне објекте). Нарочито за постојећи захват низводно
од предвиђене преграде МХЕ.
5.18. предвидети обезбеђивање минималног одрживог протока у речном току низводно
од захвата, и исти не сме бити угрожен ни у једном моменту захватањем за потребе
рада МХЕ, сходно мишљењу надлежног јавног водопривредног предузећа;
5.19. пројектом предвидети начин изградње и експлоатације објеката да не би дошло
до утицаја на водне објекте у функцији снабдевања водом насеља, као и да не би дошло
до загађења водотока опасним и штетним материјама, нафтом и њеним дериватима;
5.20. атмосферске воде се могу упуштати у реципијент ако су претходно третиране
ради отклањања наноса, муља, масти, уља, нафтних деривата, пливајућих материја...;
5.21. отпадне воде (санитарне и друге) могу се испуштати у реципјент (реку или јавну
канализацију), уколико се претходно изврши третман поменутих вода до степена да
задовоље захтевану класу водотока или у водонепропусну септичку јаму која би се
празнила возилима над лежног ЈКП;
5.22. да се предвиди мерење и регистровање количина захваћених вода;
5.23. за све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у
циљу о чувања режима вода и спречавања загађења површинских и подземних вода.
Водни услови су дати сходно захтеву, уколико се предвиђа преграда-брана висине
за коју је обавезно осматрање, неопходно је тражити додатне услове сходно прописима;
5.24. да се, по завршетку израде техничке документације обрати најпре надлежном
јавном водопривредном предузећу са техничком документацијом, ради добијања
извештаја о израђеној техничкој документацији, а затим овом Министарству, са
захтевом за издавање водне сагласности у складу са прописима;
За потребе израде Плана издато је следеће Мишљење о издавању водних услова,
од стране Јавног водопривредног предузеће „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, бр.5577/1, од
09.05.2013.
Површина слива Овчињске реке је 19,62 км2, укупна дужина главног тока 7,8 км и
бујичног је карактера.
Дати су карактеристични протоци рачунских великих, средњих и малих вода у мишљењу
РХМ3 број 92-1-1-406/2012 од 22.08.2012. године:
површина слива

F (km2)

16.9

хиљадугодишња велика вода

Q 0,1% (m3/s)

70.30

стогодишња велика вода

Q 1% (m3/s)

45.30

педесетогодишња велика вода

Q 2% (m3/s)

36.00

средње воде

Q sr (m3/s)

0.21

минимални средње месечни
проток обезбећености 95%

Qmin 95% (m3/s)

0.021
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3. Основни подаци о пројектованом техничком решењу
Изградња МХЕ "Ридови" је планирана на локацији која се налази у Катастру МХЕ
Министарства енергетике и рударства, Катастарски лист број 689, на Овчињској реци,
општина Бајина Башта;
Водозахват ће се налазити на Х=7389963; У=4881481 са леве стране пројектоване мале
бетонске бране висине 2,6м и 10м дужине у круни, са усвојеним практичним профилом
Официјер - Кригера.
Од водне коморе пројектован је цевовод пречника 600мм, под притиском, дужине око
1880 м, укопан у ров, са цевима од полиестера, а од челика у самој машинској згради.
Машинска зграда будуће МХЕ је предвиђена на левој обали Овчињске реке на
Х=7389346; У=4879950, на к.п. бр. 4499/1 КО Овчиња, димензија 10х7,0м, у којој ће да
се налази машинска и електро опрема, као и део са санитарним чвором.
Енергетски параметри
У оквиру Генералног пројекта, на основу хидролошких параметара, конфигурације
терена и геодетских подлога, планирани су следећи енергетски параметри електране:
инсталисана снага..........................................................245 kW
инсталисани протицај................................................... 0,35 m3/s
нето пад...........................................................................95,3 m
бруто пад.........................................................................99 m
годишња производња.................................................... 760.000 kWh
тип турбине.................................................................... Пелтон, 1 комад
4. Планска документација и општи услови за пројектовање МХЕ „Ридови“
Главни пројекат МХЕ са пратећим објектима треба урадити у складу са Законом о
водама, Законом о планирању и изградњи и усагласити са планском документацијом,
пре свега са :
- Водопривредном основом Републике Србије (планирана акумулација „Струганик“);
- Општим планом за одбрану од поплава за период од 2008 до 2013.год.(Сл.гл.РС
бр.60/2008.)
- Оперативним планом одбране од поплава и техничком документацијом за одбрану од
поплава;
Пројектну документацију треба урадити према техничким прописима, стандардима
и нормативима за ову врсту радова, уз поштовање следећих општих услова за
пројектовање:
-Да се захваћена вода после искоришћења енергије (проласка кроз турбине) врати у
водоток, и то неумањена;
-Да се не спречава коришћење воде за потребе других корисника, посебно за
водоснабдевање;
-Да се не умањи степен заштите од штетног дејстава воде у зони објекта;
-Да се не погоршавају услови санитарне заштите и не утиче негативно на стање
животне средине;
-За све хидрауличке прорачуне који се односе на хидротехничке грађевине треба
користити хидролошке податке добијене у Мишљењу РХМЗ-а, које се мора
прибавити за добијање водних услова од стране Републичке дирекције за воде;
-Сви хидротехнички објекти који се пројектују морају бити димензионисани тако
да испуњавају статичку и филтрациону стабилност за граничне услове промене
нивоа у реци, уз услов максималног коришћења расположивог енергетског
потенцијала;
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- Преграду у речном току и водозахват за МХЕ треба пројектовати на најужем
профилу и при томе предвидети заштиту речног корита од утицаја ерозије, узводно
и низводно од преграде;
- Предвидети заштиту дела природног речног корита (дно и обале) узводно и низводно
од преграде, у неопходној дужини, од утицаја ерозије која може изазвати оштећења
изградњом заштитних објеката (консолидациони прагови, осигурање косина и дна
облогом од камена и сл.);
-Сходно чл. 81 Закона о водама, низводно од водозахвата мале хидроелектране мора да
се обезбеди минимални одрживи протицај у водотоку, за потребе очувања квалитета
воде и екосистема у речном току. Начин и мерила за одређивање минималног одрживог
протицаја прописују министри надлежни за воде, односно заштиту животне средине.
Узимајући у обзир карактеристике и хидролошке режим Овчињске реке, минимални
одрживи протицај низводно од водозахвата требало би да износи најмање 0.030 mЗ/s. То
значи да сви протицаји исти или мањи од наведеног морају да се пропусте кроз речно
корито;
- На месту изградње водозахвата, преградни праг треба пројектовати тако да минимални
одрживи протицај никада не буде угрожен заватањем воде за малу хидроелектрану. То
значи да на преливном прагу треба резервисати део за одрживи протицаја, са слободним
преливом - без устава, који ће на коти прелива водозахвата за електрану имати пропусну
способност од 0.021 mЗ/s;
- Сходно чл.74. став 2. Закона о водама, на водозахватима треба пројектовати, односно,
предвидети мерни уређај за регистровање дотицаја реке и захваћене количине воде за
електрану;
-Низводно од водозахвата, на топографски повољном терену предвидети изградњу
таложнице, са прописним преливом и муљним испустом;
-За довод воде од водозахвата до МХЕ треба пројектовати деривациони цевовод, уз
избор оптималне трасе, имајући у виду геолошки састав терена, евентуалне препреке,
стабилност обале или других објеката. Траса цевовода од водозахвата до електране се не
може пројектовати и градити у речном кориту за велику воду;
-Цевовод треба пројектовати са одговарајућом арматуром и осигурањима, тако да се
обезбеди његова функционалност и стабилност за усвојену пропусну способност и
падове - притиске;
-На местима укрштања цевовода са мањим потоцима, каналима и јаругама кота горње
ивице укопаног цевовода мора бити на минималној дубини од 1.5 м, од коте дна корита
потока, уз потребно осигурање прелаза;
-Објекат машинске хале и пратећих објеката мора бити ван утицаја великих вода реке,
ранга Q1%. У том смислу у Главном пројекту треба приказати карактеристичне
попречне и подужни протицајни профил реке са уцртаним линијама нивоа великих
вода, као и линије нивоа малих и средњих вода;
·
-Одвод воде из турбине до корита реке пројектовати водећи рачуна о стабилности обале
и заштити од ерозије на месту излива у корито реке;
-Обезбедити водоснабдевање управне зграде МХЕ санитарно-хигијенски исправном
водом за пиће, изградњом свих потребних припадајућих објеката водоснабдевања
(сеоски водовод, бунари, каптирање оближњих извора и сл.);
- Санитарно -фекалне отпадне воде из управне зграде, прикупити у прописно изграђене
водонепропусне бетонске јаме и празнити их возилима надлежног ЈКП-а.
Уколико постоји било каква употреба нафте и њених деривата, предвидети све мере
заштите да не дође до загађења водотока.
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5. Ограничења и обавезе у вези са пројектовањем и изградњом МХЕ "Ридови"
-Коришћење водних снага за производњу електричне енергије врши се у складу са
условима утврђеним водном дозволом или концесионим уговором ( члан 84. Закона о
водама). У поступку припреме техничке документације, у складу са чл. 115 Закона о
водама (Сл. гласник РС бр. 30/2010), Инвеститор је обавезан да прибави водне услове,
којима се одређују технички и други захтеви за изградњу МХЕ. Инвеститор треба да
поднесе захтев Министраству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој
дирекцији за воде, Београд, Немањина 22-26, ради издавања водних услова за израду
техничке докумантације мале хидроелектране.
-Програм остваривања стратегије развоја енергетике Србије до 2015. године, у делу
који се односи на енергетски потенцијал водотокова и локације за изградњу малих
хидроелектрана, заснован је на "Катастру малих хидроелектрана на територији
Србије'; који су за ЈП "Електропривреда" Србије, 1987. године израдили "Енергопројект
- Хидроинжињеринг" и Институт за водопривреду "Јарослав Черни" из Београда.
Катастром МХЕ је на разматраном сектору планирана изградња мале хидроелектране
"Ридови" (катастарски лист бр. 689) следећих карактеристика: Qi=0,330 m3/s, кота доње
воде 225,0 мнм, Нь=100 m, Ni=230 kW, Egodt·= 865.000 kWh. Предложено решење и
положај МХЕ "Ридови" се не разликује значајно од распореда планираних МХЕ на
Овчињској реци и енергетских параметара из Катастра малих хидроелектрана.
Инвеститор је обавезан да, сагласно Програму остваривања стратегије развоја
енергетике РС до 2015. године, претходно прибави енергетску сагласност
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине у погледу промене
решања предвиђеног Катастром МХЕ.
-За израду техничке документације за изградњу мале хидроелектране инвеститор је
дужан да прибави локацијске услове, која садржи услове и податке према важећем
планском документу (члан 54. Закона о планирању и изградњи, Сл. гласник РС. бр.
72/09, 81/09-испртавка, 64/10- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
- За изградњу главног објекта МХЕ (машинске зграде за смештај турбина и генератора
са пратећом хидромашинском опремом, електро опремом и аутоматиком) потребно је
формирати грађевинску парцелу у оквиру катастарске парцеле на којој се гради МХЕ. За
постављање инсталација на водном земљишту установиће се право службености са ЈВП
"Србијаводе".
Изградња објеката МХЕ који се изводе на водном земљишту, може се реализовати
искључиво уз надзор ЈВП "Србијаводе".
Инвеститор, односно будући корисник је обавезан да рад МХЕ "Ридови" усклади
са Оперативним планом одбране од поплава за Овчињску реку, односно да изради
и донесе оперативни план одбране од поплава за објекат мале хидроелектране (Члан
55. Закона о водама) тако да се не погоршавају постојећи услови трансформације
поплавног таласа (Члан 56. Закона о водама).
Пре издавања водне дозволе инвеститор је дужан да регулише обавезе по основу
накнада за коришћење водног добра (Члан 155. Закона о водама).
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5.3

Електроенергетска инфраструктура

Планирано прикључење на електро мрежу
Условима издатим од ЕД ЕЛЕКТРОСРБИЈА (фото копија у документацији плана) под
бројем 24-10/2015 од 06.04. 2015. предвиђен је начин техничког прикључења МХЕ
„Ридови“ на дистрибутивни систем у пет тачака.
МХЕ „Ридови“ са машинском зградом на кат. парцели бр.4499/1 К.О. Овчиња у селу
Овчиња, плнирана је за инсталисану снагу 288 кVA, активну снагу 245 кW, са једним
асинхроним генератором привидне снаге 288 кVA, активне снаге 245 кW.
У тим условима предвиђен је између осталог, далековод 10 кV од будуће МХЕ
''Ридови'' до ТС 35/10 кV ''Рогачица''. То је далековод чија је траса изван подручја плана,
а чија веза са МХЕ полази из машинске куће МХЕ.
Напон на месту прикључења је 10 кV. За место мерења електричне енергије предвиђена
је ћелија 10 кV у ТС 35/10 кV ''Рогачица''. Напон генератора у МХЕ „ Ридови“је 0,4 кV
. У машинској згради МХЕ предвидети блок трансформатор 0,4/10 кV одговарајуће
снаге.
5.4

Телекомуникациона инфраструктура

Условима издатим од Телеком Србија А.Д. Београд , Регија Крагујевац, Извршна
јединица Ужице, број 171-102978/2 -2015 БТ од 30. 03. 2015. односно нови услови број:
171-233130/2- 2016 ВР од 21 јун 2016. прецизирају се обавезе пројектанта да поштује
важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од
постојећих ТК објеката и каблова.
Пре почетка извођења радова потребно је извршити идентификацију и обележавање
трасе постојећих подземних ТК каблова.
Прецизирају се и обавезе инвеститора, односно извођача радова у циљу да се заштите и
обезбeђења постојећих ТК објеката и каблова.
5.5

Услови за уређење зелених и слободних површина јавне намене

Правила за слободне и зелене површине на парцели
Минимални проценат зелених површина и специфичности уређења слободних
површина парцеле дефинисани су појединачно за сваку намену и типологију градње.
Услови за озелењавање површина
Минимални проценат озелењених површина у комплексу је 30%.
У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила (компактни
засади листопадне и четинарске вегетације).
Минималне ширине појаса заштитног зеленила за производне комплексе су:
- 2.00m од бочних и задње границе парцеле; и
- 6.00m према саобраћајници.
У оквиру комплекса није дозвољено планирање и уређење површина за отворене
депоније већ је неопходно предвидети посебне просторе за сакупљање, примарну
селекцију и одношење комуналног и индустријског отпада.

"ШИДПРОЈЕКТ" ДОО , АПРИЛ 2017.

49

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МХЕ "РИДОВИ" НА ОВЧИЊСКОЈ РЕЦИ

6.

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ
КУЛТУРНИХ ДОБАРА

6.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
Простор обухвата плана се не налази унутар заштићеног простора (блиско окружење
НП ''Тара''). ЈП „Национални парк Тара“ издао је Обавештење о надлежностима (број
519/1 од 08.06.2014), да нису надлежни издати никакве услове за израду Плана детаљне
регулације МХЕ „Ридови“ и да подручје које обухвата План није у простору
заштићеног добра нити на катастарским парцелама корисника ЈП „Национални парк
Тара“ (обавештење у прилогу документације Плана).
Природни амбијент карактеришу специфична морфологија терена, стрме обале са
литицама, велики пад, богатство воде, живи свет карактеристичан за бујичарске реке,
рибљи фонд и биљне врсте у кориту реке и на обалама типичне за нископланинске
пределе. У простору обухвата плана постоје стабла на обалама реке чија је вредност у
њиховој старости и могу бити потенцијални споменици ботаничког карактера.
За потребе израде Плана, затражени су услови од стране „Завода за заштиту споменика
културе Краљево“, и добијени су следећи услови (број 784/1 од 03.06.2015.год.):
-увидом археолога на подручју водозахвата и машинске зграде као и на катастарским
парцелама у обухватау Плана није уочено постојање археолошког материјала на
површини терена;
- радови на трасирању цевовода, односно постављању водозахвата не смеју угрозити
воденице које се налазе на обалама реке;
-уколико се наиђе на археолошки материјал приликом извођења земљаних радова на
постављању водозахвата, цевовода или машинске зграде, Извођач је дужан да обустави
радове и обавести надлежну службу заштите као и да предузме мере заштите како налаз
не би био уништен и оштећен;
-трошкове ископавања, конзервације откривеног материјала сноси Инвеститор;
-уколико дође до било каквих промена у положају делова МХЕ (водозахвата, машинске
зграде или цевовода) обавестити Завод и затражити допуну услова;
-уколико радови на постављању МХЕ захтевају пробијање нових путних праваца, или
проширење постојећих, доставити Заводу трасу пута и затражити допуну услова.
Инвеститор је дужан да сачини пројектну у свему према издатим условима и на исту
прибави сагласност овог Завода.
Увидом у документацију Завода на подручју Плана није утврђено постојање културних
добара, нити евидентираних добара, нису регистрована археолошка налазишта, која
уживају заштиту на основу Закона о културним добрима („Сл.гл. РС“бр. 71/94, 52/2011др.закон, 99/2011-др.закон).
6.2.

ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

За потребе израде Плана, добијено је Решење о условима заштите природе, од стране
„ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ“, 03 бр. 020-508/3 од 15.04.2015.
Предметни простор се не налази унутар затићеног подручја за које је спроведен или
покренут поступак заштите и није на простору евидентираних природних добара.
Према издатим условима заштите природе потребно је испоштовати следеће:
- Предвидети забрану промене морфологије терена ван трасе предвиђене пројектом;
- Траса цевовода се не може пројектовати у границама природног корита Овчињске
реке за велику воду, а на местима укрштања цевовода са мањим потоцима-каналима
и јаругама мора бити на дубини испод коте дна корита истих;
- Предвидети забрану постављања цевовода изнад воденог огледала или кроз водоток
Овчињске реке или других водотока;
- Обезбедити да цевовод буде изолован и непропусан;
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- Цевовод амбијентално укомпоновати и по потреби маскирати вегетацијом типичном
за долину Овчињске реке;
- Приликом извођења радова није дозвољено прекидање тока;
- Водозахватни објекти као и непосредна зона, морају бити ограђени и обележени
по пропису;
- Тип и конструкција рибље стазе треба да буду одређени хидролошким и
хидробиолошким карактеристикама Овчињске реке, тако да буду омогућене
несметане узводне и низводне миграције рибљих врста и других акватичних
организама;
- Предвидети да максимални ниво воде узводно од преграде не сме излазити из
граница природног корита за велику воду;
- Предвидети да стабла изузетних димензија и старости која имају карактеристике
потенцијалних споменика природе ботаничког карактера, морају бити очуванаизузета од сече, као и да се мора избећи њихово оштећивање;
- За извођење радова који изискују уклањање друге дрвенасте вегетације на државном
и приватном земљишту обавезна је сагласност и дознака надлежног шумског
газдинства ЈП „Србијашуме“;
- Обезбедити несметан приступ објектима (приступне саобраћајнице), уз рационално
- Предузети све неопходне мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз
обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби;
- Дефинисати локације за постављање контејнера за привремено депоновање комуналног,
грађевинског и осталог отпада;
- Планом решити проблем постојећих и могућих дивљих депонија комуналног, грађев.
и осталог отпада;
- Утврдити обавезу санације и рекултивације свих деградираних површина: уз сагласност надлежне комуналне службе, предвидети локације на којима ће се трајно
депоновати неискоришћени геолошки грађевински и остали материјал настао
предметним радовима;
- Планом предвидети да уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке
или минералошко-петролошке објекте, за које се представља да имају својствo
природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести
министарство надлежно за послове заштите природе, односно предузме све мере
како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
Приликом израде услова односно након увида у документацију и Централни регистар
заштићених природних добара Србије и документацију Завода, утврђени су напред
наведени услови и мере заштите природе и при томе се имало у виду да:
1. У оквиру предметног планског подручја нема заштићених природних добара а
ни међународно значајних подручја (IPA, IBA, PBA Ramsar), укључујући и
природна добра планирана за заштиту (евидентирана или она за која су
отпочете активности као што су теренска истраживања и др.).
2. Предметно подручје није део јединствене Еколошке мреже Републике Србије.
3. На предметном подручју нема објеката геонаслеђа, према Инвентару објеката
геонаслеђа Србије (2005, 2008).
7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Енергетска ефикасност изградње за крајњи циљ има смањење потрошње свих врста
енергије, уз обезбеђење истих или бољих услова коришћења и функционисања објекта.
Смањење потрошње необновљивих извора енергије (фосилних горива) и коришћење
обновљивих извора енергије доприноси заштити животне средине и климатских услова.
Основне мере за унапређење енергетске ефикасности односе се на смањење
енергетских губитака, ефикасно коришћење и производњу енергије. Ради повећања
енергетске ефикасности, при пројектовању, изградњи и касније експлоатацији објеката,
као и при опремању енергетском инфраструктуром, применити следеће мере:
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- при пројектовању водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији
објеката, као и о утицају ветра на локацији;
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале при изградњи објекта
(минералне вуне, комбиновани материјали, дрво, трска и др.);
- у инсталацијама за осветљење објеката и у инсталацијама јавне и декоративне расвете
употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови и др.);
- постављати соларне панеле као фасадне и кровне елементе где то техничке
могућности дозвољавају;
- размотрити могућност постављања зелених кровова (као компензацију окупираном
земљишту) и фасада, сакупљања и коришћења атмосферских вода (за заливање, прање
бетонираних/асфалтираних површина);
- размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње
енергетских уређаја у објекту;
- објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани
на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства (својства се утврђују
издавањем сертификата о енергетским својствима који чине саставни део техничке
документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе);
- грејне инсталације објекта који је предвиђен за прикључење на неки од система
снабдевања топлотном енергијом опремити уређајима за регулацију и/или мерење
предате топлотне енергије;
- постројења за производњу електричне и/или топлотне енергије, систем за пренос
електричне енергије, дистрибуција електричне и топлотне енергије и транспорт и
дистрибуција природног гаса, морају да испуњавају минималне захтеве у погледу
њихове енергетске ефикасности;
- размотрити могућност изградње објеката за производњу енергије на бази
алтернативних и обновљивих извора енергије (коришћењем локалних обновљивих
извора енергије - сунца, ветра, земљине топлоте, биодизела, биомасе), и изградњом
даљинских или централизованих система грејања и хлађења;
- смањити коришћење моторних возила изградњом пешачких стаза за потребе
обезбеђење комуницирања у радном комплексу;
- уз саобраћајне површине подизати зеленило како би се смањило загревање тла и како
би се створио природни амбијент за кретање и рад;
- мере за побољшавање енергетских карактеристика зграде не смеју да буду у
супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност,
рационалност и намеравано коришћење објекта;
- помоћни објекти могу бити изузети из примене ових мера.
ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
Изградња објеката, извођење радова, односно обављање планиране делатности, може се
вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин
деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се
заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.
Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на становништво дефинисане
су законским и подзаконским актима, који се односе на здравље и безбедност људи и
заштиту на раду, као и заштиту у случају ванредних ситуација и удеса. За
инфраструктурне објекте обавезе произилазе из прописа о техничким нормативима и
8.
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стандардима, мерама и условима, које надлежни органи издају при постављању и
извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним међусобним растојањима.
За објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган
прописује потребу израде студије процене утицаја на животну средину, у складу са
Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину,
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, брoj 69/05), и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, брoj 114/08). У оквиру Процене утицаја
дефинишу се мере активне заштите простора у контексту заштите животне средине, у
току редовне експлоатације и у случају акцидента. Процене утицаја на животну
средину морају садржати процену нивоа буке и мере заштите од буке у животној
средини.
У складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/2010, 91/2010испр. и 14/2016) и Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04,
36/2009, 36/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС и 14/2016) треба:
•

Изградњу објеката условити предходним инрфраструктурним опремањем
(прикључцима). Инфраструктура свих објеката мора бити каблирана
(енергетска, ПТТ и др.); а отпадне воде пречишћене пре упуштања у
реципијент;

•

Атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, надстрешнице)
могу се без предходног пречишћавања слободно испуштати у околне зелене
површине;

•

Контролисати прихват зауљене атмосфеске воде са манипулативних
површина – паркинга и саобраћајница. Ове воде се морају посебно
каналисати и спровести кроз таложник механичке нечистоће и сепаратор уља
и бензина;

•

Предвидети противпожарне хидранте и све друге противпожарне мере у
складу са законском реглативом;

•

Асфалтирати све манипулативне површине, а све слободне површине
озеленити. Озелењавање планирати по највишим стандардима. Њихово
редовно одржавање у оквиру комплекса је обавезно;

•

При изградњи паркинг простора избећи формирање великих компактних
асфалтних или бетонских површина садњом појединачних стабала и/или
формирањем мањих затравњених површина;

•

Контејнере за примарно одлагање смећа и отпадака поставити у оквиру
предметне локације на одговарајућим бетонским површинама;

•

Кроз обраду пројектне документације пoсебну пажњу посветити мерама
заштите у случају акцидентних ситуација.

"ШИДПРОЈЕКТ" ДОО , АПРИЛ 2017.

53

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МХЕ "РИДОВИ" НА ОВЧИЊСКОЈ РЕЦИ

•

Извршити адекватан избор припадајуће мернорегулационе и сигурносне
опреме у циљу максималне заштите земљишта и подземних вода;

•

Посебну пажњу посветити отпадним материјама и прописати да се њихова
евакуација мора одвијати искључиво преко организације лиценциране за те
послове;

•

На свакој грађевинској парцели обезбедити посебан простор, тако да се
омогући лак приступ надлежне службе, као и потребне услове и опрему за
сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних
материја, у складу са законом и другим прописима;

•

Редовно одржавати простор за држање посуда за привремено сакупљање
отпада (контејнера и канти);

•

Примењивати мере којима се спречава расипање и развејавање прашкастих
материја и отпада по околини, приликом манипулисања или привременог
чувања;

•

Примењивати опште и посебне санитарне мере предвиђене законом и другим
прописима којима се уређују послови санитарног надзора;

•

Применити биоразградиве материјале у зимском периоду за одржавање
паркинга, улица и манипулативних платоа;

•

Услед одвијања саобраћајних активности, грађењу и реконструкцији објеката
и инфраструктуре обезбедити мерење нивоа буке и предвидети адекватну
заштиту у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл.
гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010),

•

Поштовати Закон о заштити ваздуха и Уредбу о граничним вредностима
емисија загађујућих материја у ваздух („Службени гласник РС“, бр. 71/10 и
6/11-исправка);

•

Планирати несметано кретање инвалидних лица на свим пешачким стазама и
пролазима.

У складу са условима за заштиту животне средине и превентивним мерама, на
подручју обухвата Плана не треба да буде заступљено:
- Изградња или било каква промена у простору која би могла да наруши стање воде,
ваздуха и земљишта у окружењу;
- Нарушавање интегритета у постојећем облику;
- Обављање делатности које угрожавају квалитет животне средине, производе буку или
непријатне мирисе, нарушавају основне услове живљења суседа или сигурност
суседних објеката;
- Изградња објеката на припадајућим зеленим површинама.
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9.

ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА,
АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Заштита од пожара дефинисана је:
- Законом о заштити од пожара; Правилником о техничким нормативима за хидрантску
мрежу за гашење пожара, „Службени лист СФРЈ“, број 30/91); Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара, „Службени лист СРЈ“, број
8/95) и другим прописима; Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број
22/15).
- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија;
-поштовањем прописа при градњи објеката (удаљеност између објеката различите
намене, услови складиштења лако запаљивих течности/гасова/експлозивних материја,
противпожарни пролази, објекти од негоривих материјала - опека, бетон и сл.,
одређеног степена ватро-отпорности).
Мере које се обавезно предузимају приликом изградње и употребе објекта :
1. Простор предвиђен за изградњу комплекса је у зони 8º MCS сеизмичких потреса.
Приликом израде пројектне документације и градње објеката потребно је придржавати
се прописа за ту сеизмичку зону.
2. Све објекте заштити громобранском инсталацијом.
Сви планирани садржаји морају бити пројектовани и изграђени у складу са Законом о
заштити од пожара и осталим важећим прописима и релевантним стандардима.
Све објекте градити од ватроотпорних материјала. Потребно је омогући приступ
интервентних возила за гашење пожара. Саобраћајница мора бити изграђена према
правилима за несметану манипулацију са потребном минималном ширином и
минималним радијусом кривина која ће омогућити приступ ватрогасним возилима до
сваког објекта.
Урбанистичке мере заштите од пожара односе се на изграђеност парцеле, на међусобну
удаљеност објеката, тако да и после урушавања саобраћајнице буду проходне. Растојање
између објеката треба да обезбеди безбедносни појас којим се спречава ширење
пожара. Евентуални запаљиви и експлозивни елементи морају се адекватно
складиштити.
Систем заштите од пожара чине и превентивне мере (периодично испитивање опреме,
контрола исправности противпожарне опреме, обука запослених) и оперативне мере
(гашење пожара, учествовање у санацији у случају опасности).
Инвеститор прибавља потребне услове који се морају испунити из области заштите од
пожара од надлежне институције. Подручје простора обухваћеног планом може бити
угрожено од олујних ветрова, снежних наноса, изненадних провала облака и земљотреса.
Заштита од поплава
Све активности се планирају у складу са Законом о водама.
Објекти у обухвату Плана се пројектују и реализују у складу са водним условима ЈВП
„Србијаводе“ Београд, број 5577/1 од 09 маја 2013. године.
У наведеним условима дефинисано је:
Инвеститор, односно будући корисник је обавезан да рад МХЕ „Ридови“ усклади
са Оперативним планом одбране од поплава за Овчињску реку, односно да изради
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и донесе Оперативни план одбране од поплава за објекат мале хидроелектране
(Члан 55. Закона о водама), тако да се не погоршавају постојећи услови
трансформације поплавног таласа (Члан 56. Закона о водама).
Заштита од елементарних непогода
Објекти се пројектују и реализују у складу са са Законом о ванредним ситуацијама (Сл.
гласник РС, број 111/09, 92/11, 93/12) и другим прописима и стандардима: 
▪морају имати добру оријентацију; 
▪морају бити предвиђени на максимални удар ветра; 
▪градити од материјала отпорних на утицаје снега, кише и ветра; 
▪ради заштите од поплава и подизања подземних и процедних вода све техничке уређаје
предвидети на безбедној коти; 
▪зимска служба у граду решаваће питање снежних наноса и леда.
Мере уређења и припреме територије за потребе одбране земље, односно мере
заштите и спасавања људи, културних и материјалних добара:
- За простор који је предмет израде Плана нема посебних услова и захтева за
прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни органи.
- У складу са Законом о ванредним ситуацијама, чл. 60. и чл. 62., ради заштите од
елементарних непогода и других несрећа, привредна друштва и друга правна лица,
у оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се запослени склоне у
склоништа, заклоне или друге објекте погодне за заштиту.
10.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У
СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКИМ СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ
Планом се дају услови за уређење и изградњу површина јавне намене (јавних површина
и објеката јавне намене за које се утврђује јавни интерес), као и других објеката за јавно
коришћење, којима се обезбеђује приступачност особама са инвалидитетом.
Приступачност се обезбеђује применом техничких стандарда у пројектовању, и грађењу
јавних објеката и јавних површина, помоћу којих се свим људима, без обзира на њихове
физичке, сензорне и интелектуалне карактеристике или године старости осигурава
несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад.
При пројектовању и грађењу јавних простора - саобраћајних и пешачких површина,
прилаза до објеката, као и пројектовању објеката јавне намене и других објеката за
јавно коришћење, обезбеђују се обавезни елементи приступачности за све будуће
кориснике, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број
22/15).
11.
СТЕПЕН
КОМУНАЛНЕ
ОПРЕМЉЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Планом су дефинисани услови за изградњу и комунално опремање површина за јавне
намене, као и за потребе нормалног функционисања планираних објеката, што
подразумева:
• прикључење саобраћајне инфраструктуре, по условима надлежног управљача
пута;
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•

прикључење на хидротехничку инфраструктуру по условима надлежног
комуналног предузећа,
• електроенергетску
инфраструктуру-прикључење
МХЕ
на
јавну
електроенергетску
дистрибутивну
мрежу,
по
условима
надлежне
електродистрибуције у којима је предвиђен далековод 10 кv од будуће МХЕ до
ТС 35/10 кВ „Рогачица“; (траса далековода је изван подручја плана а веза са
МХЕ полази из машинске зграде);
• да се рад МХЕ усклади са начином одбране од поплава, низводно и узводно од
водозахвата и МХЕ како је дефинисано прописима;
• прикључење на телекомуникациону инфраструктуру по условима надлежног
комуналног предузећа;
• да се предвиди мерење и регистровање количина захваћених вода;
За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе, неопходно је
минимално обезбедити услове за:
• приступ објектима на саобраћајну површину;
• снабдевање водом
• одвођење отпадних вода уз задовољавање услова заштите животне средине;
• снабдевање енергијом.
Пре издавања локацијских услова, неопходно је прибавити водопривредну и енергетску
сагласност. Обавезно је прибављање услова надлежног Завода за заштиту природе пре
добијања локацијских услова и осталих релевантних услова прописаних законима за
ову врсту објеката.
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
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За планиране намене у оквиру Плана дефинисана су општа и посебна правила грађења.
1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Општа правила грађења, која важе за обухват Плана, су следећа:
- Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8º
MCS скале.
- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне
средине у складу са Законом о заштити животне средине.
- Израду пројектне документације израдити у складу са водним условима за израду
техничке документације за изградњу у складу са Законом о водама.
- Уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору
обухваћеном овим Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете,
извођач радова је дужан да одмах прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту
споменика културе у Краљеву и да предузме мере да се налази не униште или оштете и
да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени.
- За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу
Закона о културним добрима обавеза је инвеститора да прибави услове и сагласност
надлежног завода за заштиту споменика културе.
- Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили,
минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност,
налазач је дужан да то пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана
проналаска и да предузме мере њихове заштите од уништења, оштећивања или крађе.
- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од
пожара, као и мера и услова заштите од пожара прибављених од надлежног одељења за
ванредне ситуације.
- Јавне површине и објекти јавне намене и за јавно коришћење морају се пројектовати и
градити у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15).
- За објекте са делатностима које су под санитарним надзором (објекти дефинисани
чланом 8. Закона о санитарном надзору) важе општи услови дефинисани Правилником
о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу
санитарном надзору („Службени гласник PC“, број 47/06).
- За све што није дефинисано Правилима грађења из Плана могу да се примене правила
дефинисана Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(„Службени гласник РС“, број 22/15).
- Објекти, инсталације и уређаји који као препрека или услед емисије или рефлексије
радио-зрачења могу да утичу на безбедност ваздушног саобраћаја (антенски стубови,
димњаци, торњеви, далеководи...), и објекти који се пружају изнад висине од 20 m, могу
да се поставе тек када се прибави потврда Директората цивилног ваздухопловства
Републике Србије да се њима не утиче на одржавање прихватљивог нивоа безбедности
ваздушног саобраћаја.
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1.
-

Посебна правила грађења за дефинисане намене у оквиру целина/зона-

Правила изградње мини хидроелектрана (мХЕ), уређење и коришћење слива

Објекти и постројења мХЕ, водови, као и електроенергетски објекти потрошача из
система мХЕ граде се, користе и одржавају у складу са законом и не смеју својим радом
угрожавати људе и околину. У зависности од коначне величине и снаге мХЕ
(капацитета
≤10 МW), сви водени токови представљају потенцијалне локације.
Објекти и уређаји за коришћење водних снага се планирају, пројектују и граде на начин
који:
- омогућава враћање воде у водоток или друге површинске воде минимум истог
квалитета после искоришћене енергије;
- не умањује постојећи обим и не спречава коришћење воде за водоснабдевање,
наводњавање и друге намене;
- не умањује степен заштите и не отежава спровођење мера заштите од штетног
дејства вода; и
- не погоршава услове санитарне заштите и не утиче негативно на еколошки статус
вода и стање животне средине.
Неопходно је да грађевински објекти буду изведени на начин да је у сваком тренутку
осигуран еколошки прихватљиви протицај.
Како би заштита била што потпунија, неопходно је да се осигура средњи месечни
минимални проток који осигурава нормални живот флоре и фауне, минимизирање
утицаја
на речни екосистем, као и одржање биоразноврсности.
Нужно је дефинисање нултог стања животне средине на локацији пре градње
потенцијалне мХЕ и успостављање система мониторинга за праћење ефеката услед
изградње и рада погона мХЕ.
Приликом пројектовања и изградње, обавезно је коришћење грађевинског камена или
дрвета (зидови), односно црепа или шиндре (кров), ради што бољег уклапања у околни
простор, уз предност обликовних решења објеката која мање нарушавају пејзаж.
Приликом изградње мХЕ, обавезно је подземно постављање свих потребних цевовода
или прикључака од тачке успора до техничке зграде, као и до места упуштања воде у
водоток. Приликом изградње мХЕ предност се даје тзв. тиролском водозахвату и мХЕ
деривационог типа.
Пре издавања локацијских услова, неопходно је прибавити водопривредну и енергетску
сагласност. Обавезно је прибављање услова надлежног Завода за заштиту природе пре
добијања локацијских услова и осталих релевантних услова прописаних законима за
ову врсту објеката.

2.1.1 Врста и намена објеката
На подручју обухвата Плана планирана је изградња следећих објектата:
- Машинска зграда
- Доводни потисни цевовод са таложницом до машинске зграде
- Водозахват са таложницом
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Планирани објекти су слободностојећи а све у складу са технолошким процесом рада.
Диспозиција и намена планираних објеката усклађена је са технолошким процесом и
дата је на графичким прилозима – (Детаљи зона А, Б и В), бр.8.1; 8.2 и 8.3.
Машинска зграда
Машинска зграда која се поставља низводно на месту где је најисплативије с обзиром
на дужину цевовода и инсталисану снагу са могућном висинском разликом од 99 м.
Асфалтни пут на десној обали омогућава несметан прилаз.
Машинска зграда је предвиђена на водотоку Овчињска река, на десној обали реке на
220.5 мнм (218,00 mnm кота пода машинске зграде). Удаљеност зграде од ушћа у реку
Дрину је око 350м. Положај машинске зграде такође је одређен и одводним каналом
који мора бити тако постављен да вода која излази из њега не еродира обале и дно реке,
односно да има миран ток. Машинска сала, у којој се налази турбински агрегат, 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.
Као агрегат у МХЕ је одабрана Пелетонова турбина. Као генератор предвиђен је
трофазни нисконапонски асинхрони генератор снаге до 288kVA (245kW). У истој
згради планирано је да се смести комплетна електромашинска опрема.
Поред зграде на платоу је пројектован трафо за трансформацију и пренос ел.енергије
снаге 250(400) kVA. Испод трафоа је предвиђена када од бетона за евентуално
скупљање уља из трафоа у случају хаварије.
Објекат машинске зграде, трафо-бокс и VN/NN разводно постројење су приземног
карактера, габарита 900 х 800цм и дефинисан је Идејним решењем у складу са захтевом
инвеститора и лоциран је на делу к.п.бр.4499/1.
Доводни потисни цевовод
Довод воде од захвата са таложницом до машинске зграде, решен је помоћу укопаног
доводног потисног цевовода ( цевовод под притиском). Усвојен је цевовод је DN 600 и
бруто пада од 99м, дужина цевовода је 2034 м.
Нивелета цевовода висински и ситуационо је положена тако да се радови сведу на
минимум уз поштовање одређених принципа. Уградња цеви ће се вршити према
препорукама произвођача уз осигурање хоризонталних и вертикалних ломова анкер
блоковима. При проласку испод саобраћајница, посебно водити рачуна о затрпавању и
набијању земље, између 1,0-1,2м.
На местима укрштања цевовода са водотоковима - цевовод мора бити укопан на дубини
од мин. 1,5 м испод речног дна корита, уз потребно осигурање места укрштања.
Вођење трасе цевовода није дозвољено у кориту за воду.
Водозахват са таложницом
МХЕ “Ридови” је деривациона проточна хидроелектрана. Као преграда усвојена је
бетонска гравитациона брана са слободним преливањем, у чијем саставу су доводни
канал којим се вода захвата и одводи до таложнице и рибља стаза.
Водозахват је обликован као ниски бетонски праг, са захватним делом са решетком и
сабирним каналом на десној страни прага. Овом врстом захвата на једноставан начин се
захвата потребна и испушта вишак воде. Захват се састоји од прага из два дела:
захватни и преливни део. Захваћене воде кроз решетку пропадају у сабирни канал
одговарајућих димензија. Решетка постављена на сабирном каналу димензионисана је
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тако да спречава уношење крупнозрног наноса. Са платоа је омогућен приступ
механизмима за манипулацију затварачима.
Таложница се наставља на сабирни канал – песколов, лоциране код МХЕ “Ридови”.
Таложница се хидраулички и технолошки димензионише тако да уклања честице
наноса меродавног пречника. Активни део таложнице је трапезасто АБ корито
одговарајућих димензија. Активни део таложнице је са сабирним делом и зимским
отвором повезан прелазним делом. Поред ових основних садржаје, ту су још зимски
отвор, муљни испуст и табласти затварачи, све у функцији водозахвата.
Да не би дошло до поткопавања корита, низводно од водозахвата и испод прелива на
таложнику, предвидети заштиту корита ломљеним каменом.
Како се водозахват изводи у са ниским преградним прагом, предиђена је изградња
посебног пролаза за рибу тзв. рибља стаза која се гради уз обалу, односно водозахват
који обезбеђује гарантовани одрживи протицај-биолошки минимум.
За пропуштање риба преко успорне грађевине је предвиђена рибља стаза - канал кроз
који вода тече преко каскадних преграда - базена, чиме се омогућава рибама да
пливајући уз воду савладају успорну денивелацију између горње и доње воде.
Рибља стаза је предвиђена по средини водозахватне преграде и у водном земљишту.
Приликом извођења радова није дозвољено прекидање тока.
Максимални ниво воде узводно од преграде не сме излазити из граница природног
корита за велику воду.
Водозахват као и непосредна зона, мора бити ограђена и обележена по пропису.
Преграда у речном току и водозахват за МХЕ предвиђена је на најужем профилу и
при томе је предвиђена заштита речног корита од утицаја ерозије, узводно и
низводно од преграде. У складу са условима „Србијаводе“ предвиђена је заштита дела
природног речног корита (дно и обале) узводно и низводно од преграде, у неопходној
дужини, од утицаја ерозије која може изазвати оштећења изградњом заштитних објеката
(консолидациони прагови, осигурање косина и дна облогом од камена и сл.).
Отпадне воде (санитарне и друге) испуштати у водонепропусну септичку јаму која би
се празнила возилима надлежног ЈКП.
Узводно од водозахвата планирано је постављање мерног уређаја - хидролошке станице
за системско праћење протока воде а у зони водозахвата предвиђено je мерење
захваћених вода као и мерење минималног гарантованог протицаја.
- У складу са условима Републичке дирекције за воде дат је протицајни профил водотока
са линијама нивоа вода:
Линије нивоа на речној деоници у зони водозахвата-за природно стање и стање изграђене МХЕ

Водозахват МХЕ Ридови је лоциран на око 2,5 км узводно од ушћа Овчинске реке у
реку Дрину. Ситуација деонице Овчињске реке у зони водозахвата је приказана на
следећој слици.
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Слика1: Ситуација овчинске реке у зони водозахвата
У природном стању, ниво воде у речном кориту је приказан на слици бр2. –„ Подужни
профил речне деонице у зони водозахвата“. Кота дна реке на профилу водозахвата
износи 331 мнм. Дубина воде на профилу водозахвата за просечан протицај Q=0,210
м3/с је око 20 цм, док је за протицај стогодишње воде Q1% = 45.30 м3/с дубина воде
око 2,30 м. Коте нивоа воде су приказане у наредној табели бр.1.
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Слика2: Подужни профил речне деонице у зони водозахвата за природно стање.
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За случај изграђеног стања, предвиђен је водозахватни преливни праг висине 1,5 м са
дужином преливне ивице од око 10 м. Кота преливног прага је на 332,5 мнм.
Дубина воде на профилу водозахата (непосредно узводно од преливног прага) за
просечан протицај Q=0,210 м3/с је око 1,96 цм, док је за протицај стогодишње воде
Q1% = 45.30 м3/с дубина воде око 3,95 м. Коте нивоа воде су приказане у табели бр.1.
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Слика2: Подужни профил речне деонице у зони водозахвата за изграђено стање.
Табела 2: Нивои воде на профилу водозахвата за природно стање и стање са
изграђеним водозахватом
Z изграђено
Z природно стање
стање
(mnm)
(mnm)
Qsr
0.21 330.79
332.56
Q
1
331.01
332.68
Q
10
331.79
333.29
Q1% 45.3 332.89
334.55
Q
(m3/s)

Проређењем кота нивоа воде уочавамо да се услед изградње водозахвата ниво воде
повећава и то; за просечан протицај - 1,77 м, односно за стогодишњи протицај - 1,66 м.
Изградњом водозахвата формира се успор у речном кориту у дужини од око 45 м.
Максимални ниво воде узводно од преграде не излази из граница природног корита за
велику воду.
Напомена:
Водозахват је дат са максималним габаритима, а тачне димензије биће дефинисане кроз
следећи ниво пројектне документације. Као и за машинску зграду, меродаван положај
објеката водозахвата, дефинисан је оријентационо на графичким прилозима.
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2.1.2 Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе обухвата
плана
Положај грађевинских линија у ПДР се поклапа са положајем регулационих линија,
односно регулациона и грађевинска линија се поклапају са границом обухвата Плана.
Положај планираних објеката је предложен графички оријентационо у односу на
границу обухвата Плана.
2.1.3 Услови за образовање грађевинске парцеле
Формирање одговарајућих грађевинских парцела ће се вршити на основу пројеката
парцелације и препарцелације и услова дефинисаних за образовање грађевинске
парцеле, датих овим Планом за карактеристичне зоне.
Услови за исправку граница суседних парцела могу се издати у складу са условима из
овог Плана а према утврђеним правилима за образовање грађевинске парцеле, у
погледу величине, облика, ширине и других услова који су прописани за грађевинску
парцелу у зони у којој се налази.
На грађевинским парцелама уз пословне, производне и комуналне објекте у стамбеном
ткиву или у производним зонама могу да се граде помоћни објекти и то: гараже,
оставе, портирнице настрешнице, тремови и слично.
2.1.4 Индекс заузетости или изграђености грађевинске парцеле
Максимални дозвољени индекс заузетости земљишта је 50%.
Максимални дозвољени индекс изграђености грађевинске парцеле је 0,5.
Дозвољена је изградња већег броја објеката на јединственој парцели комплекса.
Урбанистички показатељи
За комерцијално-пословне и производне комплексе у обухвату Просторног Плана
дефинисани су максимални урбанистички показатељи:
Комерцијално-пословни комплекси
макс. степен заузетости (С)
50%
мах.висина објеката у (m)
10
мин. % зелених површина
30%
број паркинг места на 100m2
2
Производни комплекси
макс. степен заузетости (С)
мах.висина објеката у (m)
мин. % зелених површина
број паркинг места на 100m2

50%
до 16m (осим технол.објеката)
30%
1

2.1.5 Дозвољена спратност или висина објеката
У зависности од технолошких захтева и намена објеката произилази и њихова
спратност. Предложена спратност објеката у обухвату Плана је П.
Максимална спратност је П+1.
Дозвољена је изградња и подземних етажа, ако за то не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе.

"ШИДПРОЈЕКТ" ДОО , АПРИЛ 2017.

65

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МХЕ "РИДОВИ" НА ОВЧИЊСКОЈ РЕЦИ

2.1.6 Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
Сви планирани објекти се изграђују у складу са дозвољеном наменом, као и правилима
уређења и грађења овог Плана. Међусобан распоред и удаљеност објеката је потребно
ускладити са захтевима технологије процеса рада који се у њима обављају,
функционалношћу и прописаним условима заштите.
Ограђивање парцеле:
Све врсте ограда постављају се према катастарском плану и операту, тако да стубови
ограде буду на земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној огради не могу се
отварати ван регулационе линије. Дужину ограде која је висине до 0,90m одређује
општинска служба надлежна за послове саобраћаја.
Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну
опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на
начин који одреди надлежна општинска служба. Грађевинске парцеле могу се
ограђивати зиданом оградом до максималне висине од 0,90m (рачунајући од коте
тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. Ограда грађевинских
парцела привредних и комерцијалних објеката (радни и пословни објекти привредно радних зона, складишта, радионице и сл.) може бити зидана или транспарентна до
максималне висине 2,20m. Изузетно, грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом
оградом и веће висине уз сагласност суседа, али не више од 2,20m.
Дозвољено је преграђивање у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина те ограде
не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја.
Ограда и стубови ограде на регулационој линији постављају се тако да морају бити на
грађевинској парцели која се ограђује
2.1.7 Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање
возила са нивелацијом
На делу обухвата Плана где је предвиђена изградња машинске зграде и трафоа поред
ње као и објекта водозахвата- планирају се нове површине за приступ парцели. Планом
је предвиђен приступни пут, плато и тротоари до и око планираних објеката -машинске
зграде са прикључаком на јавну саобраћајницу (постојећи пут), као и простор за
паркирање возила -паркинг места. Машинској згради која је планирана на на делу кат.
п. бр.4499/1, приступа се са постојећег пута.
Сви планирани платои, пешачки или за смештај пратећих садржаја, као и
комуникационе површине предвиђају се са потребним падовима у циљу заштите
објеката од атмосферских утицаја. Падови се планирају тако да се одвођење воде врши
слободним падом, према зеленим површинама.
Приликом планирања терена на парцели за објекте, зелене и саобраћајне површине,
коте терена се усклађују са котама терена суседних парцела, тако да одвођење
атмосферских вода буде у сопствену парцелу, тј. да се подизањем висинских кота
сопствене парцеле не угрозе суседне парцеле.
Уколико грађевинска парцела нема директан приступ на саобраћајницу, може имати
колски прилаз са друге парцеле (сукориснички) који је минималне ширине 3,50m.
Преко кат.п. бр. 4201 ће ићи приступни пут да би се приступило објекту водозахвата.
2.1.8 Заштита суседних објеката
Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се
нарушити животна средина.
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Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2 m и то на делу
објекта вишем од 3,0 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа од 1,2 m онда се
она поставља на грађевинску линију.
Одвођење атмосферских падавина са кровних и саобраћајних површина мора се
нивелацијом решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради / поставља објекат.
2.1.9 Архитектонско и естетско обликовање објеката и материјализација
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи
дефинишу се идејним и главним архитектонским пројектом. Спољни изглед објекта
који представља културну вредност или се налази у зони заштите, усклађује се са
конзерваторским условима.
Објекте пројектовати и градити од чврстог, савременог, квалитетног материјала који је
тренутно у употреби, са одговарајућом термо и хидро изолацијом, а у складу са
важећим прописима. Објекти могу бити грађени, на традиционалан или савременији
начин, као зидани или монтажни објекат.
Фундирање објеката вршити у складу са геомеханикoм терена и важећим прописима.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинског комплекса.
Кровна конструкција може бити од челика или дрвета а кровни покривач у складу са
нагибом и обликом крова. Кровне равни оваквих објеката је могуће радити као косе или
равне, са маском (атиком) или не, а фасаде по жељи инвеститора, малтерисане, од
фасадне опеке, камена и сл. Неопходно је завршном обрадом, како формом, тако и
материјализацијом уклопити објекте, независно од одабраног система градње.
2.1.10 Услови за обнову и реконструкцију објеката
На предметној локацији не постоје изграђени објекти, те се Планом не предвиђа
реконструкција, доградња или адаптација постојећих објеката.
2.1.11 Услови за одлагање отпада
На грађевинској парцели потребно је предвидети, бетонирати и уредити место за
одлагање комуналног отпада. За смештај контејнера потребно је осигурати посебан
простор.
Отпад настао у поступку чишћења мора се отпремати у складу са законским
прописима, зависно од врсте отпада.
У оквиру комплекса није дозвољено планирање и уређење површина за отворене
депоније већ је неопходно предвидети посебне просторе за сакупљање, примарну
селекцију и одношење комуналног и индустријског отпада.
Управљање комуналним отпадом организоваће се на регионалном нивоу, где ће се
генерисани отпад транспортовати на регионалну санитарну депонију „Дубоко“ на
територији града Ужица.
2.1.12 Услови за уређење зелених и слободних површина
У обухвату Плана зелене површине биће дефинисане као заштитне и естетске
површине јавног коришћења.
Основни принцип на коме се заснива правилно озелењавање и уређење је да буду у
функцији простора у коме се налазе, како би се остварила задовољавајућа
функционално-просторна организација. Како је обухватом Плана захваћен део
површине у границама земљишта које је углавном шумско земљиште (око 71%
површина) у приватној својини, - зеленило јавног коришћења у комплексу чине зелене
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површине око планираних објеката и уз јавну саобраћајницу. Избор биљних врста
одредити према карактеристикама предметног простора, карактеру и концентрацији
штетних материја, њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима.
Озелењавање паркинг простора спровести формирањем линијског зеленила од ниских и
средњих лишћара. На свим слободним површинама око планираних објеката формира
се травњак отпоран на гажење.
У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила (компактни
засади листопадне и четинарске вегетације).
Минималне ширине појаса заштитног зеленила за производне комплексе су:
- 2.00m од бочних и задње границе парцеле; и
- 6.00m према саобраћајници.
Минимални проценат зелених површина и специфичности уређења слободних
површина парцеле дефинисани су појединачно за сваку намену и типологију градње.
Минимални проценат озелењених површина у комплексу је 30%.
Правила за формирање зелених површина
― озелењавање ускладити са подземном инфраструктуром
― потребно је придржавати се прописаних минималних удаљености зеленила од
објеката комуналне инфраструктуре на следећи начин:
дрвеће и шибље од:
- ТТ мреже - 1,5 m
- Електрокабла - 2,5 m 0,5 m за све
3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
На подручју обухвата Плана нису рађена инжењерско-геолошка истрживања.
У подручју обухвата Плана терен је веома брдовит. Терен је у генералном нагибу у
правцу север-југ. Пад терена је око 100м.
Нагиби падина према кориту реке су већем делу веома оштри. Долина реке је
неправилног ''V'' облика, са стрмијом левом обалом. Горњи ток реке, односно корита, је
много експониранији ( стрмији ) од низводног дела.
Терен је ретко насељен и то само у јужном делу рубне зоне плана.
Нестабилности терена уколико постоје, биће дате инжењерско-геолошким
истрживањима.
Неопходни услови коришћења терена су:
- изградња хидротехничких објеката у функцији одбране и заштите од атмосферских и
подземних вода;
- локална нивелација терена насипањем шљунковитим гранулатом;
- површинска и по потреби подземна дренажа терена при изградњи објеката;
- пројектовање објеката према сеизмичким условима за 8° MCS.
Услови изградње:
- Кишни колектори и цевоводи граде се са оптималним нагибом;
- Нивелација терена може да се изводи шљунчаним гранулатом али и тлом из локалних
ископа;
- Објекти високоградње граде се уз директно темељење, на свим врстама темеља,
санацијом темељног тла шљунчаним тампонима или темељењем на дубоким темељима;
- Обавезна су циљана хидрогеолошка и геотехничка истраживања предметног
простора и на основу добијених резултата одредити услове, ограничења и крутеријуме
за дефинисање намене простора, као и начина изградње објеката.
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4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ,
ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И
УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА

На подручју обухвата Плана предвиђена је подела катастарске парцеле број 3517/1 и
4499/1 К.О. Овчиња, обе на две парцеле. У обухват Плана улазе целе катастарске
парцеле бр. 4192, 4194, 4195/1, 4195/2, 4198/1, 4198/2, 4201, 3510, 4189, 4190, 4191 и
делови катастарских парцела бр.3517/1, 4499/1, 5039 (кат.п. пута) и 5045 (кат. п. реке).
У оквиру обухвата Плана нема локација за које се обавезно ради урбанистички пројекат
или расписује јавни архитектонски или урбанистички конкурс, као основ за даљу
реализацију (израду пројектно-техничке документације, изградњу и уређење).
За потребе грађења објеката у оквиру обухвата издају се локацијски услови на основу
овог Плана.
5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА
ред.
број

1

целина
зона

Поп
(ha)

Поб
(ha)

З
(%)

З’
(%)

Зона
обухвата
Плана

5,039

0,722

14,3

0,0053

Поп –
Поб ЗЗ` Пбруто ИСп Поз Пз -

Сп

Пбру
-то
(ha)

И

Поз
(ha)

Пз
(ha)

Пз
(%)

П,

0,027

0,0053

4,04

0,30

5,95

(маx
П+1)

Површина обухвата Плана
Површина планираних објеката, саобраћајница и колско-манипулативних
површина, речног корита и акумулације
Индекс заузетости (објектима,саобраћајницама и колско-манипулативним
површинама), речним коритом и акумулацијом
Индекс заузетости (објектима)
Бруто развијена површина планираних објеката
Индекс изграђености (објекти високоградње/површина парцеле)
Спратност планираних објеката
Остало земљиште –шумско, пољопривредно, грађевинско
Уређене зелене површине
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