
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник 

РС“,бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука 
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019-др.закон, 09/2020 и 52/2021) и члана 40. тачка 5. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, број 04/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној  09.05.2022. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE 

ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ У КО МАЛИ ИЗВОР 
 

Члан 1. 
УСВАЈА СЕ План детаљне регулације за изградњу соларне фотонапонске 

електране у КО Мали Извор. 
Члан 2. 

 Границом Планског подручја обухваћен је део територије административног 
подручја града Зајечара у површини од око 76 ha источно од насељеног места Мали 
Извор и то целе катастарске парцеле 12547, 12751, 12544, 12545, 12546, 12749 и 
12750 КО Мали Извор и делови катастарских парцела 22823, 22837, 22839, 
северозападни део кп.бр. 12454, северни део кп.бр. 12453 и 12452, северозападни 
део кп.бр. 12418 и западни део кп.бр. 12748 све КО Мали Извор. 
 Планом детаљне регулације обухваћен је простор од 76 ha. 
 

Члан 3. 
 Основни циљ израде овог Плана јесте анализа предметне локације у 

архитектонско-урбанистичком смислу и преиспитивање могућности и ограничења за 
изградњу жељених садржаја у склопу соларне електране и то: 
- да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке 
погодности, морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна 
опремљеност локације) створе плански и правни предуслови за изградњу соларне 
електране са припадајућом инфраструктуром; 
- дефинисање система преноса, начин и техничке карактеристике прикључења на 
електро-енергетски систем Србије; 
- дефинисање утицаја планираног система на природну средину, насељена места у 
ближем и даљем окружењу, постојећу путну мрежу и укупну инфраструктуру; 
- дефинисање правила грађења на пољопривредном земљишту ван простора 
соларне електране у обухвату ПДР-а. 
  

Члан 4. 
План детаљне регулације за изградњу соларне фотонапонске електране у КО 

Мали Извор који је израдилo Друштво са ограниченом одговорношћу ПРОЈЕКТУРА 
Д.О.О. БЕОГРАД, усваја се у следећем садржају: 
 
1. ОПШТИ ДЕО 

1.1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 



Циљеви израде Плана  
1.2 ОБУХВАТ ПЛАНА 
1.3 ПРАВНИ ОСНОВ  
1.4 ПЛАНСКИ ОСНОВ . 
1.5 ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
1.6 ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА 

САОБРАЋАЈ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
ТК МРЕЖА 
ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВАЖНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ  
ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

2. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 
КОРИШЋЕНИ ТЕРМИНИ 
ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

2.1 ПЛАНИРАНА НАМЕНА 
2.1.1 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ- ЗОНА СП  
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ 

2.1.2 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
2.1.3 ПОПИС ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
2.2 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
2.2.1 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ И СЕИЗМИЧКЕ ОДЛИКЕ ТЕРЕНА 

МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 
ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 
ГЛИНА СА ДРОБИНОМ 
КРЕЧЊАЦИ 
ПЕШЧАРИ, ГЛИНЦИ И ЛАПОРЦИ 
ХИДРОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА СТЕНА 
Пукотинско – карстни и карстни тип порозности 
Прслинско-пукотински тип порозности  
СЕИЗМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 
ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА РЕЈОНИЗАЦИЈА ТЕРЕНА 
РЕЈОН А 
РЕЈОН Б 

2.2.2 МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
Заштита градитељског наслеђа 
Заштита животне средине  
Мере заштите у складу са анализом стања животне средине и условима РЗЗП РС  
Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода, за противпожарну заштиту и 
мере цивилне заштите људи и добара 

2.2.3 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 
2.2.3.1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 

Мрежа некатегорисаних (атарских) путева  
ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – приступни путеви 

2.2.3.2 ПРАВИЛА ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 
2.2.3.3 ПЛАНИРАНИ КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ 

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 
ВОДОВОД  
КАНАЛИСАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИХ ЗА УЛИЦЕ  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  
Подземне инсталације у функцији соларне електране 
Електрична енергија за сопствене потребе трафостанице и соларне електране 
ТК МРЕЖА 

2.2.4 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 
ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
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Циљеви израде Плана  
1.2 ОБУХВАТ ПЛАНА 
1.3 ПРАВНИ ОСНОВ  
1.4 ПЛАНСКИ ОСНОВ . 
1.5 ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
1.6 ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА 

САОБРАЋАЈ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
ТК МРЕЖА 
ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВАЖНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ  
ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

2. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 
КОРИШЋЕНИ ТЕРМИНИ 
ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

2.1 ПЛАНИРАНА НАМЕНА 
2.1.1 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ- ЗОНА СП  
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ 

2.1.2 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
2.1.3 ПОПИС ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
2.2 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
2.2.1 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ И СЕИЗМИЧКЕ ОДЛИКЕ ТЕРЕНА 

МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 
ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 
ГЛИНА СА ДРОБИНОМ 
КРЕЧЊАЦИ 
ПЕШЧАРИ, ГЛИНЦИ И ЛАПОРЦИ 
ХИДРОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА СТЕНА 
Пукотинско – карстни и карстни тип порозности 
Прслинско-пукотински тип порозности  
СЕИЗМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 
ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА РЕЈОНИЗАЦИЈА ТЕРЕНА 
РЕЈОН А 
РЕЈОН Б 

2.2.2 МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
Заштита градитељског наслеђа 
Заштита животне средине  
Мере заштите у складу са анализом стања животне средине и условима РЗЗП РС  
Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода, за противпожарну заштиту и 
мере цивилне заштите људи и добара 

2.2.3 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 
2.2.3.1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 

Мрежа некатегорисаних (атарских) путева  
ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – приступни путеви 

2.2.3.2 ПРАВИЛА ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 
2.2.3.3 ПЛАНИРАНИ КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ 

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 
ВОДОВОД  
КАНАЛИСАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИХ ЗА УЛИЦЕ  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  
Подземне инсталације у функцији соларне електране 
Електрична енергија за сопствене потребе трафостанице и соларне електране 
ТК МРЕЖА 

2.2.4 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 
ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
2.2.4.1 ПОВРШИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ НАМЕНУ У ФУНКЦИЈИ СОЛАРНЕ 
ЕЛЕКТРАНЕ 

ЗОНА „СЕ“ – зона зa производњу електричне енергије - површине за нeсмeтaнo 
функциoнисaњe соларне електране  
Фотонапонски панели  
Мегават станица  
Расклопно постројење 
Командно-надзорна зграда  
Кабловска мрежа  
Систем уземљења  
Управљање соларном електраном  
Приступни путеви/пролази  
Правила за ограђивање 

2.2.4.2 ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ НАМЕНУ 
ЗОНА „П“ – Земљиште за неометану пољопривредну делатност у непосредном 
окружењу објекта соларне електране 

2.2.4.3 ПОВРШИНА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ У ФУНКЦИЈИ СОЛАРНЕ 
ЕЛЕКТРАНЕ – ТС у функцији соларне електране 

ЗОНА „ТС“ – зона зa изградњу трафостанице у функцији соларне електране  
Грађевинска парцела предвиђена за изградњу комплекса трафостанице 

3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
3.1 ПРЕДЛОГ ЦЕЛИНА ИЛИ ЗОНА ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ 

4. II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
5. III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Члан 5. 
Текстуални део Плана детаљне регулације за изградњу соларне 

фотонапонске електране у КО Мали Извор, од поглавља „1. ОПШТИ ДЕО” до 
поглавља „3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА” је саставни део ове Одлуке.  

План детаљне регулације за изградњу соларне фотонапонске електране у КО 
Мали Извор биће објављен у електронском облику и доступан на интернету и у 
Централном регистру планских докумената. 

План детаљне регулације за изградњу соларне фотонапонске електране у КО 
Мали Извор, у аналогном облику, је доступан у архиви Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене послове Градске управе града Зајечара, Улица 
Крфска бр.4, Зајечар. 

Члан 6. 
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за урбанизам, грађевинске и 

комуналне стамбене послове Градске управе града Зајечара и Главни урбаниста 
града Зајечара. 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Зајечара”. 
 
I број 350-10/2022 
У Зајечару, 09.05.2022. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

                                            ПРЕДСЕДНИК                                
                                                                          Стефан Занков,с.р. 
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Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана 09.05.2022. године, на основу члана 35,
став 7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон 9/20 и 52/21), Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. 32/19) и члана 
40, тачка 5. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара“ бр. 4/2019 и 67/2021), 
донела је: 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

У КО МАЛИ ИЗВОР 

1. ОПШТИ ДЕО
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

На Седници Скупштине града Зајечара одржаној дана 16.06.2021. године донета је Одлука о 
изради Плана детаљне регулације за изгрaдњу СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ У КО 
МАЛИ ИЗВОР бр: 350-17/2021од 16.06.2021. (Сл. лист Града Зајечара бр. 39/21) у даљем тексту: 
План. 

Чланом 11. Одлуке је наведено је да је донешена Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Планa на животну средину бр: 350-10/2021од 08.04.2021. 

Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове 
градске управе Зајечар. 

На основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 
37/19 - др. закон 9/20 и 52/21), након обављеног раног јавног увида и прикупљених услова и 
мишљења надлежних органа и институција, приступило се изради Нацрта плана. 
Циљеви израде Плана 

Основни Циљ израде овог Плана јесте анализа предметне локације у архитектонско-
урбанистичком смислу и преиспитивање могућности и ограничења за изградњу жељених садржаја 
у склопу соларне електране и то: 

- да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке погодности,
морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна опремљеност локације)
створе плански и правни предуслови за изградњу соларне електране са припадајућом
инфраструктуром.

- дефинисање система преноса, начин и техничке карактеристике прикључења на електро-
енергетски систем Србије

- дефинисање утицаја планираног система на природну средину, насељена места у ближем
и даљем окружењу, постојећу путну мрежу и укупну инфраструктуру.

- дефинисање правила грађења на пољопривредном земљишту ван простора соларне
електране у обухвату ПДР-а
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Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана 09.05.2022. године, на основу члана 35,
став 7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон 9/20 и 52/21), Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. 32/19) и члана 
40, тачка 5. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара“ бр. 4/2019 и 67/2021), 
донела је: 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

У КО МАЛИ ИЗВОР 

1. ОПШТИ ДЕО
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

На Седници Скупштине града Зајечара одржаној дана 16.06.2021. године донета је Одлука о 
изради Плана детаљне регулације за изгрaдњу СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ У КО 
МАЛИ ИЗВОР бр: 350-17/2021од 16.06.2021. (Сл. лист Града Зајечара бр. 39/21) у даљем тексту: 
План. 

Чланом 11. Одлуке је наведено је да је донешена Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Планa на животну средину бр: 350-10/2021од 08.04.2021. 

Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове 
градске управе Зајечар. 

На основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 
37/19 - др. закон 9/20 и 52/21), након обављеног раног јавног увида и прикупљених услова и 
мишљења надлежних органа и институција, приступило се изради Нацрта плана. 
Циљеви израде Плана 

Основни Циљ израде овог Плана јесте анализа предметне локације у архитектонско-
урбанистичком смислу и преиспитивање могућности и ограничења за изградњу жељених садржаја 
у склопу соларне електране и то: 

- да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке погодности,
морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна опремљеност локације)
створе плански и правни предуслови за изградњу соларне електране са припадајућом
инфраструктуром.

- дефинисање система преноса, начин и техничке карактеристике прикључења на електро-
енергетски систем Србије

- дефинисање утицаја планираног система на природну средину, насељена места у ближем
и даљем окружењу, постојећу путну мрежу и укупну инфраструктуру.

- дефинисање правила грађења на пољопривредном земљишту ван простора соларне
електране у обухвату ПДР-а

ОБУХВАТ ПЛАНА 

Граница и површина простора обухваћеног ПДР-ом 

Границом Планског подручја обухваћен је део територије административног подручја града 
Зајечара у површини од око 76 ha источно од насељеног места Мали Извор и то целе катастарске 
парцеле 12547, 12751, 12544, 12545, 12546, 12749 и 12750 КО Мали извор и делови катастарских 
парцела 22823, 22837, 22839, северозападни део кп 12454, северни део кп 12453 и 12452, 
северозападни део кп 12418 и западни део кп 12748 све КО Мали Извор. 

Планом детаљне регулације обухваћен је простор од 76 ha. 

У случају неслагања текстуалног дела са графичким прилогом, важе подаци са графичког прилога 
бр.01 „КАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ Р 1:2500 

ПРАВНИ ОСНОВ 
Правни основ израде Плана представља: 
 Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и
37/19 - др. закон 9/20 и 52/21),

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања ("Службени гласник PC" бр. 32/19)

 Одлука о изради Плана детаљне регулације за изгрaдњу СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ
ЕЛЕКТРАНЕ У КО МАЛИ ИЗВОР бр: 350-17/2021од 16.06.2021. (Сл. лист Града Зајечара бр.
39/21)

ПЛАНСКИ ОСНОВ 
Плански основ за израду Плана je садржан у следећим планским документима вишег реда: 

- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. год. („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 88/10)

- Просторни план територије града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 15/2012)

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. год. („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 88/10)

У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора 
енергије (ОИЕ), чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и 
очување природне и животне средине. 
Република Србија има природне погодности и добар потенцијал за производњу енергије из 
обновљивих извора, што би могло да допринесе смањењу увозне зависности земље и умањи 
штетне ефекте стаклене баште. У обновљиве изворе енергије чији потенцијал постоји у Републици 
Србији спадају: енергија биомасе (укључујући биогас и биогориво), енергија малих 
хидроелектрана, енергија сунца, енергија ветра и геотермална енергија. 

Основни циљ је значајније повећање учешћа ОИЕ у енергетском билансу Републике Србије, уз 
поштовање принципа одрживог развоја. 
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Као неопходан предуслов изградње соларне електране, планираног капацитета,  треба 
предвидети њено прикључење на преносну мрежу, одговарајућег капацитета. Како се по правилу 
изградња ових објеката и мрежа одвија на територијама локалних самоуправа, за њихову 
реализацију је потребно да се израде одговарајући урбанистички планови. 

Техничко-економске анализе и процене еколошке прихватљивости, као и расположиви капацитети 
преносне и дистрибутивне мреже ће определити приоритете у овој области са отвореним 
ризицима које имају инвеститори у развоју пројеката. 

 Услови и смернице из Просторног плана територије града Зајечара ("Сл. лист града
Зајечара", бр. 15/2012)

У смерницама за имплементацију је између осталог, међу основним мерама инструментима 
политике развоја саобраћаја и инфраструктурних система,  наведено да је неопходно обезбеђење 
средстава из буџета Републике Србије преко министарстава надлежних за енергетику и рударство 
и животну средину, и средстава приватног сектора за истраживање и комерцијално коришћење 
локалних обновљивих извора енергије, као и подстицајних и кредитних средстава за улагања у 
енергетски ефикасну изградњу и нове енергетски ефикасније и еколошки прихватљивије 
технологије. 

Нови и обновљиви извори енергије (НОИЕ) имаће највећи значај у сектору личне и опште 
потрошње и пољопривреде, а мање у домену индустрије и електроенергетике.  
Од нових и обновљивих извора енергије порашће коришћење/примена енергије ветра, соларне 
енергије и биомасе у складу са резултатима истраживања и утврђеном оправданошћу улагања, 
као и коришћење хидроенергије.  

На основу Закона о заштити животне средине (чл. 35. и 36), Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину и Закона о процени утицаја на животну средину, у току имплементације 
Просторног плана препоручује се израда стратешких процена утицаја на животну средину за 
одређене урбанистичке планове, док се за остале урбанистичке планове одлука о приступању или 
не приступању изради стратешке процене доноси се у складу са одредбама из чланова 5, 6. и 9. 
Закона о стратешкој процени утицаја.  

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА 
Постојеће површине јавне намене су: 
 саобраћајне површине (постојећи Општински и некатегорисани путеви)

Постојеће површине осталих намена: 
 пољопривредно земљиште

Земљиште које је предмет анализе, је претежно пољопривредно земљиште у јавној својини, које 
је у највећој мери девастирано и необрадиво, са мрежом некатегорисаних путева, којима се, према 
постојећем стању, остварује приступ пољопривредне механизације.  Заступњена је велика 
денивелација земљишта која формира падину  југозападне оријентације. 
Мањи део простора обухвата саобраћајне површине у смислу локалних некатегорисаних путева. 
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Као неопходан предуслов изградње соларне електране, планираног капацитета,  треба 
предвидети њено прикључење на преносну мрежу, одговарајућег капацитета. Како се по правилу 
изградња ових објеката и мрежа одвија на територијама локалних самоуправа, за њихову 
реализацију је потребно да се израде одговарајући урбанистички планови. 

Техничко-економске анализе и процене еколошке прихватљивости, као и расположиви капацитети 
преносне и дистрибутивне мреже ће определити приоритете у овој области са отвореним 
ризицима које имају инвеститори у развоју пројеката. 

 Услови и смернице из Просторног плана територије града Зајечара ("Сл. лист града
Зајечара", бр. 15/2012)

У смерницама за имплементацију је између осталог, међу основним мерама инструментима 
политике развоја саобраћаја и инфраструктурних система,  наведено да је неопходно обезбеђење 
средстава из буџета Републике Србије преко министарстава надлежних за енергетику и рударство 
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енергетски ефикасну изградњу и нове енергетски ефикасније и еколошки прихватљивије 
технологије. 

Нови и обновљиви извори енергије (НОИЕ) имаће највећи значај у сектору личне и опште 
потрошње и пољопривреде, а мање у домену индустрије и електроенергетике.  
Од нових и обновљивих извора енергије порашће коришћење/примена енергије ветра, соларне 
енергије и биомасе у складу са резултатима истраживања и утврђеном оправданошћу улагања, 
као и коришћење хидроенергије.  

На основу Закона о заштити животне средине (чл. 35. и 36), Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину и Закона о процени утицаја на животну средину, у току имплементације 
Просторног плана препоручује се израда стратешких процена утицаја на животну средину за 
одређене урбанистичке планове, док се за остале урбанистичке планове одлука о приступању или 
не приступању изради стратешке процене доноси се у складу са одредбама из чланова 5, 6. и 9. 
Закона о стратешкој процени утицаја.  

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА 
Постојеће површине јавне намене су: 
 саобраћајне површине (постојећи Општински и некатегорисани путеви)

Постојеће површине осталих намена: 
 пољопривредно земљиште

Земљиште које је предмет анализе, је претежно пољопривредно земљиште у јавној својини, које 
је у највећој мери девастирано и необрадиво, са мрежом некатегорисаних путева, којима се, према 
постојећем стању, остварује приступ пољопривредне механизације.  Заступњена је велика 
денивелација земљишта која формира падину  југозападне оријентације. 
Мањи део простора обухвата саобраћајне површине у смислу локалних некатегорисаних путева. 

САОБРАЋАЈ 

Простор обухваћен ПДР-ом обухвата и делове мреже општинских и некатегорисаних путева. 
Преко наведених и других саобраћајница локалног карактера простор је повезан са државним 
путем IB реда (Зајечар-Књажевац). Предметно подручје је испресецано са још неколико, 
општинских путева којма је могуће обезбедити приступ анализираном подручју. 

Приликом дефинисања диспозиције соларних поља планира се максимално коришћење постојеће 
путне мреже како би се у највећој могућој мери избегла оштећења  необрађених површина, 
вегетације уз пољопривредне површине и остатке природних или полуприродних станишта. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Обзиром да је статус земљишта обухваћеног ПДР-ом, углавном пољопривредно земљиште, 
односно некатегорисани путеви у јавној својини, парцеле у обухвату претежно нису комунално 
опремљене. 
Такође, према подацима прикупљеним од надлежник комуналних и других јавних предузећа у току 
израде Плана, може се констатовати да у обухвату Плана нема значајних инфраструктурних 
коридора који би постављали одређена ограничења за планирање жељених садржаја. 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

У складу са условима „Електродистрибуције Србија“ Огранак Зајечар , од дана 28.10.2021. 
године под бројем 20700-Д.10-08-25627/2-2021, парцеле које су предмет овог Плана налазе се 
на простору где не постоје електроенергетски објекти у надлежности „Електродистрибуције 
Србије“ доо Београд, Огранак Зајечар. 
ТК МРЕЖА 

Увидом у техничку документацију,  „Телеком Србија“а.д. Дирекције за технику, сектор за 
мрежне операције, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, од дана 26.10.2021.године 
број Д211-472632/2-2021, утврдила је да у зони планираних радова не постоје ТТ инсталације. 
ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВАЖНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ 

На простору обухвата Плана не налази се унутар заштићених подручја, за које је спроведен или 
покренут поступак заштите, али се налази у просторном обухвату еколошки значајног подручје 
„Стара планина“ еколошке мреже Републике Србије. Еколошком мрежом на овом подручју 
обухваћено је међународно и национално значајно одабрано подручје за дневне лептире-
PBA/Prime Butterfly Area (Стара планина 36), значајно подручје за птице-IBA/Important Bird 
Area(Стара планина;RS040IBA) и Емералд подручје (Стара планина;RS0000011). 
ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ГЕОЛОШКА ГРАЂА И ГЕОТЕХНИЧКИ ПРОФИЛ ТЛА 
Рељеф подручја има углавном брдскопланинске одлике. У геолошкој грађи се очитава велика 
хетерогеност.  
Надморска висина се креће од 250 до 400 метара надморске висине. 
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СЕИЗМИЧКЕ ОДЛИКЕ ТЕРЕНА 
Према карти сеизмичке регионализације СР Србије, подручје града Зајечара према интензитету 
земљотреса спада у VI степен Меркали-Канкани-Зибергове скале (МЦС) са коефицијентом 
сеизмичности од Ks=0.04.  

ТОПОГРАФИЈА 
У подручју које је обухваћено овом урбанистичком анализом, налази се  рељеф који чини 
југозападна падина која је према југу све израженија. Надморска висина се креће од 250 до 400 
метара надморске висине. 

ЗЕЛЕНИЛО 
Преовлађујућа намена предметног простора је пољопривредно земљиште – пашњаци 7.класе. 

КЛИМА 
Оквиру обухвата ПДР-а издваја се прелазна климатска зона која је иначе заступљена на 
надморским висинама 700 до 1300м. У овој климатској зони јавља се модификована планинска 
клима, која је сличнија планинској него долинској, али има блажу климу од планинске, што се 
одражава на тип вегетације и могућност гајења неких пољопривредних култура 

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
На подручју ПДР-а не врши се мониторинг животне средине тако да се оцена  главних елемената 
и показатеља стања животне средине изводи посредно, на основу расположивих података са 
подручја града Зајечара на основу којих се може закључити да је на територији града Зајечара 
стање квалитета животне средине, релативно добро, без већих притисака посебно на подручју 
ПДР-а, односно без значајних прекорачења законом прописаних граничних вредности. Може се 
констатовати да је на планском подручју и ширем окружењу квалитет животне средине релативно 
очуван. 

Квалитет ваздуха је у зони урбанизованих насеља задовољавајући иако повремено оптерећен 
сагоревањм фосилних горива у индивидуалним ложиштима и привреди и саобраћајем, док је ван 
урбаних насеља квалитет ваздуха добар, што се односи и на планско подручје. На основу 
појединачних истраживања у протеклом периоду, доступности и ажурности података, могу се 
извести општи закључци о изворима загађења. На основу прелиминарне анализе постојећих 
загађивача, процењују се да на подучју општине постоје активности које су у незнатној мери 
загађују ваздух, али нема прекорачења ГВЕ. Могући су мањи изузеци у самом градском центру и 
његовој периурбаној зони. С обзиром на локалне климатске карактеристике (магловитост, низак 
ваздушни притисак, тишине/калме-без ветра и сл.), емисије штетних супстанци могу имати 
кумулативно и синергијско дејство на квалитет ваздуха.  

Квалитет вода - извори загађења су: неконтролисано испуштање отпадних вода 
(индустријске/технолошке, фекалне/канализације, атмосферске), неконтролисано одлагане 
отпата у близини водених токова, приобалним, чак и речним коритима. 
Мерења квалитета вода врше се ван планског подручја, тако да нису од значаја за овај ПДР 

Квалитет земљишта,  у односу на присуство загађујућих, штетних и опасних материја, сличан 
је као квалитет вода, али су притисци последица хемизације у пољопривреди и, пре свега, 
неадекватног поступљања са отпадом на територији града због чега се јавља значајан број тзв, 
''дивљих'' санитарно неуређених депонија (сметлишта). 
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2. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
КОРИШЋЕНИ ТЕРМИНИ: 

Соларна електрана: представља електроенергетски објекaт за производњу електричне енергије 
у смислу Закона о планирању и изградњи, а који чини систем који обухвата соларна поља (једно 
или више), подземне и надземне инсталације и објекте у функцији соларне електране, а који чине 
независну функционалну целину у смислу производње или потрошње електричне енергије и 
прикључења на електроенергетски систем Електро мреже Србије. 
Соларни панел: представља oбјекат за производњу електричне енергије коришћењем енергије 
сунца са свим својим саставним деловима потребним за рад укључујући носећу конструкцију и 
темељ. 
Соларно поље: представља систем који обухвата већи број соларних панела, подземне и 
надземне инсталације и објекте у функцији соларне електране, а који чине просторну целину која 
може, а не мора бити независна функционална целина у смислу производње или потрошње 
електричне енергије и прикључења на електроенергетски систем Електро мреже Србије 

Подземне Инсталације: представљају све инсталације које је неопходно изградити, испитивати, 
одржавати, отклањати кварове на њима и по потреби заменити које су у делу трасе или у 
целокупној траси изграђене испод земље, а које су неопходне за функционисање соларног 
панела  и соларне електране. 
Приступни пут: Представља пут и све саставне делове пута укључујући кривине и проширења 
потребне носивости, димензија, облика и положаја којe је неопходно привремено изградити и 
уклонити са привремено заузете парцеле због провоза, пролаза и транспорта који се односе на 
изградњу соларне електране. 
Обухват Плана детаљне регулације: Предстаавља земљиште у границама Обухвата плана 
детаљне регулације описаном у тачки А.2, за које су овим планом дефинисана правила грађења и 
уређења. 
Планско подручје: Представља земљиште дефинисано обухватом плана укључујући и земљиште 
у непосредном окружењу којим су обухваћени постојећи некатегорисани путеви који ће бити 
ангажовани у функцији приступних путева у току изградње и одржавања соларне ектране.  
ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

Планско подручје у оквиру ког је планирана соларна електрана у КО МАЛИ ИЗВОР одређено је 
границама обухвата плана детаљне регулације у оквиру ког су дефинисане зоне са истим 
правилима уређења и грађења, а у складу са планираном наменом површина земљишта. 
У оквиру ове соларне електране је планирано више групација соларних панела (соларна поља) 
која у међусобно повезана интерним саобрађајницама и пратећом инфраструктуром у функцији 
електране. 
Соларна поља могу, а не морау чинити независне функционалне целине у смислу производње или 
потрошње електричне енергије и прикључења на електроенергетски систем Електро мреже 
Србије. Укупна снага соларне електране је око 50 МV, а појединачна снага соларних панела ће 
бити дефинисана приликом техничке разраде пројекта у складу са фазама и динамиком 
реализације као и техничким карактеристикама појединих типова соларних панела који ће бити 
уграђени у оквиру свих или појединачних соларних поља. 
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2.1 ПЛАНИРАНА НАМЕНА 
У оквиру анализираног обухвата, Планом се дефинишу основне намене површина у оквиру којих 
се дефинишу правила за изградњу објеката у функцији соларне електране и инфраструктурних 
објеката у оквиру површина јавне и остале намене. 

Планиране намене површина у обухвату Плана су: 
површине јавне намене: 

 јавне саобраћајне површине

површине осталих намена: 
 површине за пољопривредну намену
 површина за инфраструктурне објекте у функцији соларне електране.

Планирана намена површина је приказана на графичком прилогу бр. 03 „Планирана намена 
површина“ (Р 1:2500) 

2.1.1 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Јавне саобраћајне површине- зона СП 

У oквиру прoстoрa сa нaмeнoм зa сaoбрaћaj и мaнипулaтивнe пoвршинe, поред постојећих и 
планираних коридора општинских путева, планирана је изградња нових приврeмeних 
сaoбрaћajницa, рехабилитација или рeкoнструкциja пoстojeћих некатегорисаних путeвa, сa 
кoридoримa зa плaнирaнe инфрaструктурнe систeмe и прoстoр пoтрeбaн зa тeхнoлoгиjу изгрaдњe. 
Пoдзeмна енергетска и телекомуникациона кабловска мрежа, по потреби и систем уземљења који 
међусобно повезују соларне панеле и соларна поља и читав комплекс са местом за испоруку 
произведене енергије у електроенергетску мрежу и на телекомуникациони систем, а у складу са 
технологијом се прeтeжнo прoтeже у границама пoстojeћих кaтaстaрских пaрцeлa некатегорисаних 
путeвa, а по потреби и преко осталих парцела. 

У складу са општим правилима и техничким прописима у односу на јавне путеве, Општинске и 
некатегорисане који су у надлежности локалне самоупрве потребно је испоштовати следеће 
услове: 
 полагање предметних инсталација мора бити на дубини од најмање 0,8 m од најниже тачке

терена,и то:
o за каблове напона до 1 kV- 0,80 м
o за каблове мреже 35 kV- 1,10 м
o Међусобни размаци при полагању каблова у ров треба да износе:
o за каблове 1 kV- 0,07 м;
o за каблове 35 kV- 0,12 м.

 При полагању у исти ров каблова различитог напонског нивоа узима се међусобни размак за
каблове вишег напона.

 трасе предметних исталације пројектовати у оквиру катастарских парцела постојећих
некатегорисаних путева што ближе регулационој линији некатегорисаног пута, а не по осовини
пута

 предметна инсталација не сме да угрожава стабилност пута као и да омета одржавање
предметне деонице пута,

 паралелно вођење и укрштање инсталација које се постављају извести у складу са важећим
прописима о дозвољеним растојањима са другим инсталацијама

 прелазе са једне на другу страну пута и подземних и надземних инсталација пројектовати под
правим углом у односу на осовину пута
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2.1 ПЛАНИРАНА НАМЕНА 
У оквиру анализираног обухвата, Планом се дефинишу основне намене површина у оквиру којих 
се дефинишу правила за изградњу објеката у функцији соларне електране и инфраструктурних 
објеката у оквиру површина јавне и остале намене. 

Планиране намене површина у обухвату Плана су: 
површине јавне намене: 

 јавне саобраћајне површине

површине осталих намена: 
 површине за пољопривредну намену
 површина за инфраструктурне објекте у функцији соларне електране.

Планирана намена површина је приказана на графичком прилогу бр. 03 „Планирана намена 
површина“ (Р 1:2500) 

2.1.1 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Јавне саобраћајне површине- зона СП 

У oквиру прoстoрa сa нaмeнoм зa сaoбрaћaj и мaнипулaтивнe пoвршинe, поред постојећих и 
планираних коридора општинских путева, планирана је изградња нових приврeмeних 
сaoбрaћajницa, рехабилитација или рeкoнструкциja пoстojeћих некатегорисаних путeвa, сa 
кoридoримa зa плaнирaнe инфрaструктурнe систeмe и прoстoр пoтрeбaн зa тeхнoлoгиjу изгрaдњe. 
Пoдзeмна енергетска и телекомуникациона кабловска мрежа, по потреби и систем уземљења који 
међусобно повезују соларне панеле и соларна поља и читав комплекс са местом за испоруку 
произведене енергије у електроенергетску мрежу и на телекомуникациони систем, а у складу са 
технологијом се прeтeжнo прoтeже у границама пoстojeћих кaтaстaрских пaрцeлa некатегорисаних 
путeвa, а по потреби и преко осталих парцела. 

У складу са општим правилима и техничким прописима у односу на јавне путеве, Општинске и 
некатегорисане који су у надлежности локалне самоупрве потребно је испоштовати следеће 
услове: 
 полагање предметних инсталација мора бити на дубини од најмање 0,8 m од најниже тачке

терена,и то:
o за каблове напона до 1 kV- 0,80 м
o за каблове мреже 35 kV- 1,10 м
o Међусобни размаци при полагању каблова у ров треба да износе:
o за каблове 1 kV- 0,07 м;
o за каблове 35 kV- 0,12 м.

 При полагању у исти ров каблова различитог напонског нивоа узима се међусобни размак за
каблове вишег напона.

 трасе предметних исталације пројектовати у оквиру катастарских парцела постојећих
некатегорисаних путева што ближе регулационој линији некатегорисаног пута, а не по осовини
пута

 предметна инсталација не сме да угрожава стабилност пута као и да омета одржавање
предметне деонице пута,

 паралелно вођење и укрштање инсталација које се постављају извести у складу са важећим
прописима о дозвољеним растојањима са другим инсталацијама

 прелазе са једне на другу страну пута и подземних и надземних инсталација пројектовати под
правим углом у односу на осовину пута

 планирана траса прикључног далековода до места прикључења на постојећу електромрежу
мора бити предвиђена тако да не угрожава нормално одвијање и безбедност саобраћаја у
скалду са свим техничким и законским прописима и нормативима који регулишу ову материју
и условима надлежних институција.

 с обзиром на технологију извођења радова потребно је планирати ојачање коловозне
конструкције свих путева преко којих пролазе планиране инсталације

 врсту коловозне конструкције и коловозног застора прилагодити планираним оптерећењима
 саобраћајнице које се користе за транспорт у току изградње соларне електране потребно је

конструисати за меродавно возило, односно све радијусе прилагодити криви трагова
меродавног возила

ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ 

У оквиру овог планског подручја  не налазе се постојећи 110 kV далеководи. У ширем окружењу је 
постојећи далековод 110kV DV1157 ТС Књажевац - ТС Зајечар 2 на који се планира прикључење 
планираног 110 kV далековода у функцији соларне електране „МАЛИ ИЗВОР“, а које ће бити 
прецизно дефинисано у складу са студијом прикључења коју припрема ЕМС АД Београд. 

У складу са условима ЈП “Електромрежа Србије“, број 130-00-UTD-003-1553/2021-003 од 
25.10.2021. 
Заштитни појас далековода износи 25m са обе стране далековода 110kV од крајњег фазног 
проводника и односи се како на постојећe тако и на планиранe далеководe. 

Према наведеним условима препоручује се да се објекти у функцији соларне лектране планирају 
ван зоне заштитног појаса далековода, како би се избегла израда Елабората о могућностима 
градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или 
реконструкција далековода. 

У оквиру овог ПДР-а нема планираних далековода напонског нивоа ≥110kV, те се ови услови 
односе на евентуално планиране далеководе након изградње соларне електране. 
За соларна поља, постављена ван заштитног појаса далековода морају бити испоштовани 
следећи услови: 
1. удаљеност соларних панела од фазних проводника далековода износи најмање:

Слика 1-оријентациона диспозиција електране са трасом прикључног далековода 
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 сигурносна висина (најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно
делова под напоном од земље или неког објекта при температури +80°С, односно при
температури -5°С са нормалним додатним оптерећењем без ветра) износи 5м за
далеководе напонског нивоа 110kV

 сигурносна висина (најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно
делова под напоном од земље или неког објекта у било ком правцу при температури +80°С
и оптерећењу ветром од нуле до пуног износа) износи 4м за далеководе напонског нивоа
110kV

 Вертикална удаљеност између проводника и највишег дела соларног панела
(неприступачног дела) за далеководе напонског нивоа 110kV износи најмање 3м и у случају
када у распону укрштања постоји изузетно додатно оптеређење, а у суседним распонима
нема тог оптерећења.

2. Минимално растојање соларних панела у односу на темеље и анкере носећег стуба треба да
буде најмање 20м од тела стуба, односно најмање 15м од затега стуба, уколико постоје.

3. Минимално растојање које треба да постоји између соларних панела и угаоно-затезног или
затезног стуба треба да буде једнако или веће од 1,5 Н, где је Н висина стуба, при чему је
потребно ово обезбедити у правцима траса са обе стране стуба. Ван ових праваца траса,
минимално растојање у односу на темеље и анкере затезног односно угао-затезног стуба
треба да буде 20м од тела стуба, односно 15м од затега стуба, уколико постоје.

4. Потребно је до сваког стуба далековода обезбедити приступ са обе стране далековода у
ширини од 10м и то: до носећег стуба нормално на правац трасе далековода, а до затезног
стуба носрмално на симетралу угла скретања далековода или нормално на један правац
трасе.

5. Изолација на водовима у распону укрштања са соларном електраном мора бити механички и
електрично појачана.

6. Запосленима и машинама ЕМС АД, као и екипама које ЕМС АД ангажује за потребе одржавања
и отклањања хаварија мора бити омогућен приступ далеководу (стубовима и проводницима) у
свако доба дана и ноћи.

Остали општи технички услови: 

- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката,
водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљенодст од 5м на којој се могу наћи запослени,
опрема или машине у односу на проводнике далековода напоског нивоа 110 kV

- Прикључење извести подземно у случају укрштања са далеководом
- Нисконапонск, телефонске прикључке и друге прикључке извести подземно у случају

укрштања са далеководом.
- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде

и сл) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначавању
потенцијала

2.1.2 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за пољопривредну намену 

Прoстoр плaнирaн сa нaмeнoм зa пoљoприврeду, пoдeљeн je у нeкoликo кaтeгoриja: 
1. површине зa производњу електричне енергије - нeсмeтaнo функциoнисaњe соларне

електране- зона СЕ
2. зeмљиштe зa нeoмeтaну пoљoприврeдну дeлaтнoст у зони непосредног утицаја соларне

електране- зона П
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 сигурносна висина (најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно
делова под напоном од земље или неког објекта при температури +80°С, односно при
температури -5°С са нормалним додатним оптерећењем без ветра) износи 5м за
далеководе напонског нивоа 110kV

 сигурносна висина (најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно
делова под напоном од земље или неког објекта у било ком правцу при температури +80°С
и оптерећењу ветром од нуле до пуног износа) износи 4м за далеководе напонског нивоа
110kV

 Вертикална удаљеност између проводника и највишег дела соларног панела
(неприступачног дела) за далеководе напонског нивоа 110kV износи најмање 3м и у случају
када у распону укрштања постоји изузетно додатно оптеређење, а у суседним распонима
нема тог оптерећења.

2. Минимално растојање соларних панела у односу на темеље и анкере носећег стуба треба да
буде најмање 20м од тела стуба, односно најмање 15м од затега стуба, уколико постоје.

3. Минимално растојање које треба да постоји између соларних панела и угаоно-затезног или
затезног стуба треба да буде једнако или веће од 1,5 Н, где је Н висина стуба, при чему је
потребно ово обезбедити у правцима траса са обе стране стуба. Ван ових праваца траса,
минимално растојање у односу на темеље и анкере затезног односно угао-затезног стуба
треба да буде 20м од тела стуба, односно 15м од затега стуба, уколико постоје.

4. Потребно је до сваког стуба далековода обезбедити приступ са обе стране далековода у
ширини од 10м и то: до носећег стуба нормално на правац трасе далековода, а до затезног
стуба носрмално на симетралу угла скретања далековода или нормално на један правац
трасе.

5. Изолација на водовима у распону укрштања са соларном електраном мора бити механички и
електрично појачана.

6. Запосленима и машинама ЕМС АД, као и екипама које ЕМС АД ангажује за потребе одржавања
и отклањања хаварија мора бити омогућен приступ далеководу (стубовима и проводницима) у
свако доба дана и ноћи.

Остали општи технички услови: 

- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката,
водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљенодст од 5м на којој се могу наћи запослени,
опрема или машине у односу на проводнике далековода напоског нивоа 110 kV

- Прикључење извести подземно у случају укрштања са далеководом
- Нисконапонск, телефонске прикључке и друге прикључке извести подземно у случају

укрштања са далеководом.
- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде

и сл) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначавању
потенцијала

2.1.2 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за пољопривредну намену 

Прoстoр плaнирaн сa нaмeнoм зa пoљoприврeду, пoдeљeн je у нeкoликo кaтeгoриja: 
1. површине зa производњу електричне енергије - нeсмeтaнo функциoнисaњe соларне

електране- зона СЕ
2. зeмљиштe зa нeoмeтaну пoљoприврeдну дeлaтнoст у зони непосредног утицаја соларне

електране- зона П

Површина за инфраструктурне објекте у функцији соларне електране 

У оквиру ових површина планира се изградња трафостанице X/110 kV у функцији соларне 
електране, изгрдња трафостанице Y/0,4 kV за сопствену потрошњу објеката и опреме у оквиру 
соларне електране.  

Табела 1: Биланс површина 

Намена 
Површина Планирана 

БРГП 

зона (m2) (m2) 
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

зона зa производњу електричне енергије - 
површине за нeсмeтaнo функциoнисaњe 
соларне електране 

СЕ 536.579,00 70,50% 2.682,90 

Зeмљиштe зa нeoмeтaну 
пoљoприврeдну дeлaтнoст у 
непосредном окружењу 
објеката соларне електране 

П 197.175,00 25,91% / 

зона зa изградњу трафостанице у 
функцији соларне електране 

ТС 9.970,00 1,31% 997,00 

УКУПНО ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 743.724,00 97,71% 3.679,90 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
јавне саобраћајне површине СП 17417,4 2,29% - 
УКУПНО ЈАВНЕ НАМЕНЕ 17.417,40 2,29% - 
УКУПНО 761.141,40 100,00% 3.679,90 

Планиране намене површина су приказане на графичком прилогу бр. 03 „Планирана намена 
површина“ (Р 1:2500) 

2.1.3 ПОПИС ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

У оквиру јавног земљишта у обухвату Плана детаљне регулације налазе се јавне саобраћајне 
површине (атарски и некатегорисани путеви) које захватају делове следећих катастарских 
парцела: 22823, 22837, 22839 све КО Мали Извор. 

2.2 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

2.2.1 ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ И СЕИЗМИЧКЕ ОДЛИКЕ ТЕРЕНА 

Морфолошке карактеристике терена 

Границом Планског подручја обухваћен је део територије административног подручја града 
Зајечара у површини од око 76 ha источно од насељеног места Мали Извор.  
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Према морфолошким карактеристикама припада брдско - планинском рељефу које карактеришу 
висови стрмих нагиба преко 30°, који су локално разбијени скоро вертикалним огољеним појавама 
које се спуштају ка локалним јаругама.  
Јаруге су углавном кратке и представљају повремене бујичне токове који егзистирају само за 
време јаких падавина. Чињеница је да је ово крашки терен, добро водопропустан у који се процеди 
највећи део атмосферских падавина. Хидрографска мрежа није развијена, а стални водоток је река 
Бели Тимок  

Терен који захвата подручје планске документације у геоморфолошком смислу представља стрму 
падину уједначеног нагиба  до 5-20°са висинама од 501-259мнв и и генералним правцем пружања 
И-З (Црни врх- алувијон реке Бели Тимок), слика 1. 
Прекривена је еродованим и спираним материјалом (елувијално – делувијалним) дебљине до 2м. 
у чијој подлози су стене кречњаци, пешчари и глинци са генералним нагибом падине  

Слика 2. Изглед падине који захвата подручје планске документације

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 

На основу резултата изведених истраживања, конструкцију терена на микролокацији изграђују 
следеће геотехничке средине: 

ГЛИНА СА ДРОБИНОМ (d-еg,dr): делувијално-елувијалног порекла, представља продукт 
распадања стенских маса у подлози, дебљине до 2.0м. 
Прашинасто-песковитог је састава са полузаобљеним, ређе угластим стенским одломцима 
кречњака, пешчра и глинаца cm-dm величине. Учешће стенских фрагмената расте са дубином. 
Хумузирана је у површинском делу, обогаћена са исталожењима гвожђе оксида и хидроксида, 
локално садржи манган у виду скрама и гроздастих накупина. 

Глина је мрвичасте структуре, претежно тврдо пластичног конзистентног стања, ниске 
пластичности, средње стишљива, прслинско-пукотински порозна, смеђе-црвенкасте боје.  
Према класификацији GN-200 припада II-III категорији по условима ископа. 

КРЕЧЊАЦИ (J3Kr;Kr'): су марински седименти органогеног порекла. Поседују микро до крипто 
кристаласту структуру и масивну до танкослојевиту текстуру, боје су светло сиве до румене, који 
се унутар обухвата плана јавља у виду изданака величина до 1м (слика 2.). 

       |  СТРАНА     БРОЈ 18    S L U Ж B E N I  L I S T 9. МАЈ 2022.14



Према морфолошким карактеристикама припада брдско - планинском рељефу које карактеришу 
висови стрмих нагиба преко 30°, који су локално разбијени скоро вертикалним огољеним појавама 
које се спуштају ка локалним јаругама.  
Јаруге су углавном кратке и представљају повремене бујичне токове који егзистирају само за 
време јаких падавина. Чињеница је да је ово крашки терен, добро водопропустан у који се процеди 
највећи део атмосферских падавина. Хидрографска мрежа није развијена, а стални водоток је река 
Бели Тимок  

Терен који захвата подручје планске документације у геоморфолошком смислу представља стрму 
падину уједначеног нагиба  до 5-20°са висинама од 501-259мнв и и генералним правцем пружања 
И-З (Црни врх- алувијон реке Бели Тимок), слика 1. 
Прекривена је еродованим и спираним материјалом (елувијално – делувијалним) дебљине до 2м. 
у чијој подлози су стене кречњаци, пешчари и глинци са генералним нагибом падине  

Слика 2. Изглед падине који захвата подручје планске документације

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 

На основу резултата изведених истраживања, конструкцију терена на микролокацији изграђују 
следеће геотехничке средине: 

ГЛИНА СА ДРОБИНОМ (d-еg,dr): делувијално-елувијалног порекла, представља продукт 
распадања стенских маса у подлози, дебљине до 2.0м. 
Прашинасто-песковитог је састава са полузаобљеним, ређе угластим стенским одломцима 
кречњака, пешчра и глинаца cm-dm величине. Учешће стенских фрагмената расте са дубином. 
Хумузирана је у површинском делу, обогаћена са исталожењима гвожђе оксида и хидроксида, 
локално садржи манган у виду скрама и гроздастих накупина. 

Глина је мрвичасте структуре, претежно тврдо пластичног конзистентног стања, ниске 
пластичности, средње стишљива, прслинско-пукотински порозна, смеђе-црвенкасте боје.  
Према класификацији GN-200 припада II-III категорији по условима ископа. 

КРЕЧЊАЦИ (J3Kr;Kr'): су марински седименти органогеног порекла. Поседују микро до крипто 
кристаласту структуру и масивну до танкослојевиту текстуру, боје су светло сиве до румене, који 
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Слика 3. Изданци кречњака 

Кречњаци (Kr) су тектонски оштећени, убрани, местимично катаклазирани и изломљени системима 
пукотина. Доминира фамилија међуслојних пукотина која је праћена са два система пукотина 
управних на слојевитост. Просторни положај пукотина варира, зависно од степена убраности 
стенског масива.  
Кречњаци се могу класификовати као стене средње чврстоће са RQD-ом који варира између 70-
90%. 
У горњој зони комплекса, до максималне дубине око 30 m кречњаци су захваћени процесима 
физичко-хемијских измена (Kr'), јаче испуцали, са пукотинама које су запуњена глиновитом 
испуном (црвеница), са траговима алтерације дуж прслина и пукотина, смањене чврстоће и 
отпорно- деформабилних карактеристика. 
Кречњаци се могу класификовати као стене средње чврстоће са RQD-ом који варира између 50-
60%. 
Комплекс услед високог степена испуцалости (у горњим деловима серије) представља 
хидрогеолошки колектор спроводник, док је у дубљим деловима формирана пукотинска издан 
разбијеног типа, местимично са карстним карактеристикама. 
Претежно су повољних отпорно-деформабилних карактеристика, стабилни у природним условима, 
а у условима техногене активности стабилни до условно стабилни, а услед физичко-хемијске 
деградације је могућа појаве испадања и одроњавања јаче пукотински изломљених партија стене. 
Према класификацији GN-200 кречњаци (Kr) припадају V категорији, a кречњаци (Kr') IV-V 
категорији по условима ископа. 

ПЕШЧАРИ, ГЛИНЦИ И ЛАПОРЦИ (J2Pš,GC,LC): јављају  се у делу планске документације у којој 
се предвиђа изградња трафо-станице у функцији соларне електране. 
То су језерски седименти.  Ситнозрне стене, блиских својстава и чине наслаге који се прослојавају 
или бочно залазе једни у друге. Стене су слојевите, танкослојевите до листасте, боје често мрке, 
сивомрке, сиве, зеленкастосиве и зеленкастомрке 
Тектонски изразито оштећене, изувијане или изломљене и здробљене, склоне физичко-хемијској 
деградацији, при чему се у површинском делу формира делувијалени глиновито-дробински застор 
променљиве дебљине. 
Ове стенске масе су са пукотинским типом порозности и по својој хидрогеолошкој функцији 
представљају изолатор или слаб колектор подземних вода. Условно су повољних отпорно-
деформабилних карактеристика, стабилни у природним условима. У условима техногене 
активности - ископа су условно стабилни због физичко-хемијске деградације па су могућа локална 
осипања и испадања блокова стенске масе. 
Конгломерати, пешчари и глинци се могу класификовати као стене мале до средње чврстоће са 
RQD-ом који варира између 15-30%. 

9. МАЈ 2022.       S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 18 СТРАНА |    15



Према класификацији GN-200 могу се сврстати у III-V категорију по условима ископа. 

Детаљна геолошка истраживања израдити у складу са Законом о рударству и геолошким 
истраживањима (Сл. гласник РС бр. 101/15 и 95/18) и Правилником о садржини Пројекта геолошких 
истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања (Сл. гласник РС бр. 51/96) и 
Правилник о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања 
(Сл. гласник РС бр. 45/19). 

ХИДРОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА СТЕНА 

Основнe хидрогеолошке карактеристике обухвата плана детаљне регулације  условљене су 
првенствено карбонатном грађом терена, а затим степеном издељености и испуцалости као и 
карактеристикама пукотина односно пукотинских система. 

Пукотинско – карстни и карстни тип порозности 

Горњи део серије (Ј3 Kr') где су кречњаци јако испуцали под утицајем атмосферских падавина, јако 
карстификовани, карактерише карстна порозност. Доњи, дубљи део серије (Ј3 Kr) у којем су 
процеси карстификације нешто мањег интезитета, карактерише пукотинско – карстни тип 
порозности. 
По својој хидрогеолошкој функцији, укупан стенски масив представља хидрогеолошки колектор у 
којем се формира карстни до пукотинско-карстни тип издани. Прихрањивање издани обавља се 
инфилтрацијом атмосферских вода, због тога је период најинтензивнијег прихрањивања издани 
везан за пролећне месеце, односно за време отапања снега што је за овај брдско – планински крај 
јако наглашено. Дренирање је гравитационог карактера условљено положајем већих и мањих 
пукотина односно пукотинских система као и положајем слојева.  Генерални правци кретања 
изданских вода су од централних ка ободним деловима карстног масива.  
Дренирајње издани обавља се истицањем преко врела гравитационог карактера, а која се такође 
јављају на контакту са слабије водопропусним стенама.  
Прслинско-пукотински тип порозности 
Koмплекс пешчара, глинаца и лапораца доње јурске старости (Ј2Pš,GC,LC) одликује се прслинско-
пукотинским типом порозности у којима је могуће формирање разбијених издани мање издашности 
и ограниченог временског периода. По свом карактеру то су процедне воде које гравитирају из 
виших у ниже делове падина, ка локалним ерозионим базисима – јаругама повремених и сталних 
потока. У дубљим деловима овог комплекса могуће су појаве подземне воде, које су такође 
пукотинске, процедне, али мале издашности. 

СЕИЗМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 

Према карти сеизмичке регионализације СР Србије, подручје града Зајечара према интензитету 
земљотреса спада у VI степен Меркали-Канкани-Зибергове скале (МЦС) са коефицијентом 
сеизмичности од Ks=0.04 (табела 1). Урбанистичке мере заштите, за врсту објеката, чија се 
изградња планира у обухвату овог ПДР-а, се односе на поштовање, система изградње, спратности 
објеката и мрежа неизграђених површина, обезбеђење слободних површина и проходности. 

Табела бр. 2. Сеизмички параметри
Сеизмички 
параметри

Повратни период времена (године)
95 475 975

Acc(g) max. 0.02-0.04 0.04-0.06 0.08-0.1
Imax(ЕМS-98) VI VII VIII
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95 475 975

Acc(g) max. 0.02-0.04 0.04-0.06 0.08-0.1
Imax(ЕМS-98) VI VII VIII

Техничке мере заштите огледају се у поштовању прописа за пројектовање и изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима. 
За потребе сагледавања сеизмичког хазарда на планском подручју за План детаљне регулације 
за изградњу соларне фотонапонске електране у КО Мали Извор израђене су: 

Карта епицентара земљотреса магнитуда Мw>=3.5 јединица Рихтерове скале лоцираних на 
планском подручју (слика 3). 

Слика 4.
Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г., по параметру максималног хоризонталног 
убрзања на тлу типа А (vs,30>=800m/s), израђене у складу са захтевима Еврокода 8 (EN 1998-1), 
изражено у јединицама гравитационог убрзања g (g=9.81m/s2), за планско подручје (слика 4).  
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Слика 5.
Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г. израженог у степенима макросеизмичког 
интензитета земљотреса MCS скале, израђена на основу израчунатих вредности убрзања за тло 
типа А помножено фактором тла за одговарајућу прорачунску тачку како би се обухватило дејство 
земљотреса на локалном тлу, за шире планско подручје (слика 5.). 

Слика 6. 
Табела  нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период 475г. по параметру 
максималног хоризонталног убрзања [g], за планско  подручје. 

Табела епицентара догођених земљотреса магнитуда Mw>=3.5 јединица Рихтерове скале 
лоцирани на и у непосредној околини планског подручја, а од утицаја за сагледавање сеизмичког 
хазарда. 

Год Мес Дан Час Мин Сек Lat Lon Дубина Mw 
1974 7 26 11 29 13 43.550 22.060 10 4.5 
1976 6 20 12 58 35 43.770 22.250 15 4.4 

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА РЕОНИЗАЦИЈА ТЕРЕНА 

На основу детаљњег инжењерскогеолошког картирања терена извршена је инжењерскогеолошка 
реонизација простора захваћеног планом детаљне регулације. 

Место Lat Lon PGA (g) 
Полигон 1 0.1 
Полигон 2 0.15 
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максималног хоризонталног убрзања [g], за планско  подручје. 
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1974 7 26 11 29 13 43.550 22.060 10 4.5 
1976 6 20 12 58 35 43.770 22.250 15 4.4 

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА РЕОНИЗАЦИЈА ТЕРЕНА 

На основу детаљњег инжењерскогеолошког картирања терена извршена је инжењерскогеолошка 
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Место Lat Lon PGA (g) 
Полигон 1 0.1 
Полигон 2 0.15 

Критеријуми за инжењерскогеолошку реонизацију су геоморфолошке одлике терена, литолошки 
састав, физичко-механичка својства стенских маса, као и утицај оводњености тла. По овом 
критеријуму изведени су инжењерскогеолошки рејони: 
Рејон А  
Рејон Б  
Схематски приказ рејона се налазе у оквиру легенде инжењерскогеолошке карте (број листа 6). 

РЕЈОН А 
Терен овог рејона захвата око 95% укупног Плана детаљне регулације. 
Коте површине терена су распону од 508-259мнв,  нагибом падине од 8-15 и генералним правцем 
пружања И-З (Црни врх- алувијон реке Бели Тимок). 

Површину терена изграђују седименти делувијално-елувијалног порекла (d-еg,dr). Ова врста
депозита представља продукт распадања кречњака  величине cm-dm у подлози, дебљине до 
2.0м., са банковитим пробојима кречњака величине до 1м. 
Основну стенску масу чине марински кречњци органогеног порекла.  Ови седименти у  горњој зони 
комплекса (максималне дубине око 10m.),  су захваћени процесима физичко-хемијских измена 
(J3Kr'), јаче испуцали, са пукотинама које су запуњена глиновитом испуном, са траговима 
алтерације дуж прслина и пукотина, смањене чврстоће и отпорно-деформабилних 
карактеристика. Класификују се као стене средње чврстоће са RQD-ом који варира између 50-
60%. 
Кречњаци (J3Kr) су тектонски оштећени, убрани, местимично катаклазирани и изломљени 
системима пукотина. Могу се класификовати као стене средње чврстоће са RQD-ом који варира 
између 70-90%. 

У оквиру рејона А терен је стабилан у природним условима, а природна конструкција терена је 
повољна за изгрању соларне фотонапонске електране и свих пратећих објеката. 
Инжењерскогеолошке одлике терена захтевају детаљније разматрање простора при 
урбанистичком планирању будуће соларне електране. Присутна денивелација терена и различита 
дубина залегања чврстих стенских маса, захтевају прилагођавање микролокације објеката терену. 
Такође је потребно извршити проверу физичко-механичких параметара делувијално-елувијалних 
депозита (d-еg,dr) пре почетка било које врсте грађевинскиог радова на терену.  
У слабо водооцедној делувијално-елувијалног дробини могуће су појаве процедних вода. Овако 
формирана издан припада типу разбијене издани мале издашности, чије се прихрањивање 
обавља инфилтрацијом атмосферских вода, па се могу очекивати мања процеђивања воде у ископ 
приликом већих падавина.  
Дренирање воде из ископа ће се вршити према хипсометријски нижим деловима терена. 
Према грађевинским нормама (ГН 200) делувијално-елувијална дробина (d-еg,dr)  припада II- III 
категорије тла, кречњаци (Kr) припадају V категорији a површински деградирани кречњаци (Kr') IV-
V категорији по условима ископа. 
Треба избегавати дугачке и дубоке засеке чиме се може наруши стабилност  ископа, а уколико то 
није могуће онда предвидети мере заштите. Вертикални засек приликом отварања ископа може 
стајати без подграде у сувом и краћем временском периоду до висине од 1.5м.  
Средина у које учествују у конструкцији овог рејона могу се користити као подтло за линијске 
објекте уз предлог да се подтло заравни и компактира слојем песка.  

РЕЈОН Б 
Терен овог рејона захвата подручје Плана детаљне регулације на којој је предвиђена изградња 
трафо-станица соларне фотонапонске електране. 
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Терен ово рејона је заравњен са котама површине терена од 302-307мнв и нагибом мањим од 1. 
Површину терена изграђују седименти делувијално-елувијалног порекла, коју као продукт 
распадања стенске масе чине полузаобљеним, ређе угласти стенски одломцима кречњака, 
пешчара и глинаца cm-dm величине. Дебљина овог слоја је до 1.5м. 
Основну стенску масу чине јурски језерски седименти пешчари, глинци и лапорци (J2Pš,GC,LC). 
То су стене, блиских својстава и чине наслаге који се прослојавају или бочно залазе једни у друге. 
Тектонски изразито оштећене и склоне физичко-хемијској деградацији. Могу се класификовати као 
стене мале до средње чврстоће са RQD-ом који варира између 15-30%. 

У оквиру рејона Б терен је стабилан у природним условима, а природна конструкција терена је 
повољна за изгрању соларне фотонапонске електране и свих пратећих објеката. 
Инжењерскогеолошке одлике терена захтевају детаљније разматрање простора при 
урбанистичком планирању будуће соларне електране. Према стању и својствима геолошке 
средине, које учествују у конструкцији овог дела терена, могу се користити као подлоге за 
ослањање грађевинских објеката уз уважавање одређених препорука. 
У колико се као радна средина користе делувијално-елувијални сединенти (d-еg,dr), пре почетка 
било које врсте грађевинскиог радова извршити детаљну проверу физичко-механичких 
параметара тла.  
Пешчари, глинци и лапорци (J2Pš,GC,LC) који се јављају испод делувијално-елувијалних депозита 
су условно повољних отпорно-деформабилних карактеристика.  Стабилни су у природним 
условима али у условима техногене активности - ископа су условно стабилни због физичко-
хемијске деградације па су могућа локална осипања и испадања блокова стенске масе. 
У слабо водооцедној делувијално-елувијалног дробини могуће су појаве процедних вода. Овако 
формирана издан припада типу разбијене издани мале издашности, чије се прихрањивање 
обавља инфилтрацијом атмосферских вода, па се могу очекивати мања процеђивања воде у ископ 
приликом већих падавина.  
Дренирање воде из ископа ће се вршити према хипсометријски нижим деловима терена. 
Према грађевинским нормама (ГН 200) делувијално-елувијална дробина припадаја II- III категорије 
тла, док  пешчари, глинци и лапорци  придадају III-V категорије тла.  
Треба избегавати дугачке и дубоке засеке чиме се може наруши стабилност ископа, а уколико то 
није могуће онда предвидети мере заштите. Вертикални засек приликом отварања ископа може 
стајати без подграде у сувом и краћем временском периоду до висине од 1.5м.  
Средина у које учествују у конструкцији овог рејона могу се користити као подтло за линијске 
објекте уз предлог да се подтло заравни и компактира слојем песка.  

2.2.2 МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Заштита градитељског наслеђа 

У складу са условима Завода за заштиту споменика културе Ниш, број 133/1-03 од 20.10.2021. 
године констатовано је да на предметном простору у оквиру локација планираних за изградњу 
Соларне електране „МАЛИ ИЗВОР“ није извршена систематска проспекција и валоризација 
непокретног културног наслеђа, археолошког наслеђа и ратних меморијала, те нису утврђен 
непокретна културна добра, евидентирана добра која уживају претходну заштиту или 
евидентирани ратни меморијали, али се констатује да се ради о археолошки неистражени простор. 

Овим ПДР-ом се дефинишу следеће мере заштите непокретног културног наслеђа: 

1. Није дозвољено оштећење или уништење археолошких налаза
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У колико се као радна средина користе делувијално-елувијални сединенти (d-еg,dr), пре почетка 
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хемијске деградације па су могућа локална осипања и испадања блокова стенске масе. 
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непокретног културног наслеђа, археолошког наслеђа и ратних меморијала, те нису утврђен 
непокретна културна добра, евидентирана добра која уживају претходну заштиту или 
евидентирани ратни меморијали, али се констатује да се ради о археолошки неистражени простор. 

Овим ПДР-ом се дефинишу следеће мере заштите непокретног културног наслеђа: 

1. Није дозвољено оштећење или уништење археолошких налаза

2. Ако се у току извођења радова наиђе на археолошке предмете извођач је дужан одмах,
без одлагања прекине радове и обавести Завод и да предузме мере да се сачува на месту
и положају у ком је откривен.

3. Током земљаних радова на изградњи соларних поља и изградње планиране трасе главних
инфраструктурних водова, пре почетка радова обавести Завод, чиме би се обезбедио
археолошки надзор.

Заштита животне средине 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и 
природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу анализираног 
стања животне средине у планском подручју и његовој околини и на основу процењених могућих 
негативних утицаја, дефинишу мере заштите. Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну 
средину у оквиру планског подручја сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем 
спречавања угрожавања животне средине. Оне служе и да би позитивни утицаји задржали такав 
тренд. Мере заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на датом простору што је у 
функцији реализације циљева одрживог развоја. 

Планска решења не индикују значајан неповољан утицај на елементе и показатеље стања животне 
средине. Одрживост основне планске намене је условљена очувањем и унапређењем квалитета 
животне средине у ширем контексту, коришћењем тзв. ''зелене енергије''. Конкретне мере заштите, 
односне мере за елиминисање или смањивање утицаја на животну средину приликом изградње 
објеката и уређења простора у оквиру предвиђених планских намена, утврдиће се у поступку 
израде техничке документације, кроз Студију о процени утицаја пројекта на животну средину.  

ПДР препоручује доследну примену мера заштите животне средине прописаних законом. У 
његовом спровођењу обавезна је примена мера превентивне заштите природних вредности 
утврђених у складу са Законом о заштити природе. ПДР-ом се такође предвиђа стриктно 
поштовање одредби Закона о заштити културних добара које се односе на услове, техничке мере 
и друге радове на заштити градитељског наслеђа.  

У складу са условима ГУ Зајечар, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, 
IV/04 број 501-112/2021 од 27.10.2021.године, дефинисане су следеће мере заштите: 
1. Поштовати смернице ЗЖС, као и оперативне циљеве и приоритетне задатке очувања заштите и

коришћења предметног простора, дефинисане Просторним планом територије града
Зајечара(„Службени лист града Зајечара“, бр.15/12)

2. Предвидети пејзажно уклапање са околним простором, имајући у виду заштићено подручје Парка
природе „Стара планина“ које је уредбом о заштити Парка природе „Стара планина“ (С.гласник РС,
бр.23/09) утврђено за заштитно природно добро од изузетног значаја.

3. Мере за спречавање неповољног утицаја на ЖС:
3.1. у планирању простора и изградњи:

 постављати соларне панеле да се не нарушава предеони простор;
 сачувати природна станишта и живи свет;
 организовати градилиште да не дође до загађења ваздух, воде и земљишта током

извођења радова;
3.2. квалитет вода: 

 током извођења радова користити машине и опрему који не угрожавају поџемне
воде;

 обезбедити прикупљање атмосферских отпадних вода са кровова, као и
саобраћајних и паркинг површина, са одговарајућим нагибом терена и њихово
одвођење у пријемник атмосферских отпадних вода;
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 обезбедити преносне хемијске ЊЦ-е за особље при изградњи, као и њихово
одржавање;

3.3. квалитет ваздуха: 
 користити машине и механизацију који неће довести до загађења ваздуха;
 за грејање користити еколошке енергенте;

3.4. заштита земљишта: 
 током извођења спровести мере спречавања изливања горива, мазива и других

штетних материја у земљиште, поџемне воде или водоток, иначе је обавеза да
се изврши санација контаминираног земљишта.

3.5.  заштита од буке: 
 приликом изградње користити механизацију која неће довести до прекорачења

дозвољеног нивоа буке;
 користити савремене соларне панеле у циљу смањења нивоа буке и вибрација;
 обавезно предузимање техничких услова на изворима буке и бирати оне са нижим

вредностима емисије исте;
 успоставити мониторинг буке у складу са законом.

3.6. управљање отпадом: 
 адекватно управљање грађевинским отпадом, отпадом од рушења и земљиште

настало током извођења радова;
 планирати проблеме одлагања „зеленог отпада“(соларних панела)по истеку века

трајања;
 обезбедити простор за постављање контејнера за комунални отпад и отпад

настао у току извођења радова;
 обезбедити адекватне судове за прикупљање отпада који настане активностима

у обухвату плана, водећи рачуна о начину и могућностима извожења сходно
саобраћајним решењима; омогућити несметано одвијање саобраћаја;

 евентуална исцурела уља третирати као опасан отпад;
 склопити уговор са ЈКП за извожење комуналног, односно преузимање

рециклабилног отпада са оператерима уз попуњавање ДКО(документ о кретању
опасног отпада);

3.7. друге мере: 
 соларне панеле предвидети да безбедно функционишу у случају екстремних

метеоролошких услова;
 предвидети мере заштите од могућих удеса, као и мере за отклањање последица

тих ситуација(удар грома, скупљање леда, јаки удари ветра);
 предузети мере за спречавање стварања леда;
 предузети мере за спречавање процуривања уља из трансформатора;
 након престанка коришћења соларне електране извршити уклањање свих

објеката са локације, а са отпадним материјалом поступати у складу са законом;
 о у складу са законом извршити ремедијацију и санацију деградиране 

животне средине. 

Мере заштите у складу са анализом стања животне среине и условима РЗЗП РС: 

На основу анализе стања животне средине, просторних односа планског подручја са својим 
окружењем, планираних активности у планском подручју, процењених могућих негативних утицаја 
на квалитет животне средине и услова надлежних институција, утврђују се следеће мере заштите: 

 приликом израде техничке документације за изградњу соларне електране и пратећих
објеката и инфраструктурне, обавезно је испоштовати све услове надлежних институција
и мере које су на основу њих инкорпориране у ПДР ;

- урбанистичке параметре и планска решења одредити према правилима уређења и
грађења дефинисаним важећим плановима вишег реда, односно Просторним планом
Републике Србије од 2010. до 2020.године (Сл.гласник РС“ бр.88/2010) и просотоним
планом територије града Зајечара („града Зајечара", бр. 15/2012);
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 обезбедити преносне хемијске ЊЦ-е за особље при изградњи, као и њихово
одржавање;

3.3. квалитет ваздуха: 
 користити машине и механизацију који неће довести до загађења ваздуха;
 за грејање користити еколошке енергенте;

3.4. заштита земљишта: 
 током извођења спровести мере спречавања изливања горива, мазива и других

штетних материја у земљиште, поџемне воде или водоток, иначе је обавеза да
се изврши санација контаминираног земљишта.

3.5.  заштита од буке: 
 приликом изградње користити механизацију која неће довести до прекорачења

дозвољеног нивоа буке;
 користити савремене соларне панеле у циљу смањења нивоа буке и вибрација;
 обавезно предузимање техничких услова на изворима буке и бирати оне са нижим

вредностима емисије исте;
 успоставити мониторинг буке у складу са законом.

3.6. управљање отпадом: 
 адекватно управљање грађевинским отпадом, отпадом од рушења и земљиште

настало током извођења радова;
 планирати проблеме одлагања „зеленог отпада“(соларних панела)по истеку века

трајања;
 обезбедити простор за постављање контејнера за комунални отпад и отпад

настао у току извођења радова;
 обезбедити адекватне судове за прикупљање отпада који настане активностима

у обухвату плана, водећи рачуна о начину и могућностима извожења сходно
саобраћајним решењима; омогућити несметано одвијање саобраћаја;

 евентуална исцурела уља третирати као опасан отпад;
 склопити уговор са ЈКП за извожење комуналног, односно преузимање

рециклабилног отпада са оператерима уз попуњавање ДКО(документ о кретању
опасног отпада);

3.7. друге мере: 
 соларне панеле предвидети да безбедно функционишу у случају екстремних

метеоролошких услова;
 предвидети мере заштите од могућих удеса, као и мере за отклањање последица

тих ситуација(удар грома, скупљање леда, јаки удари ветра);
 предузети мере за спречавање стварања леда;
 предузети мере за спречавање процуривања уља из трансформатора;
 након престанка коришћења соларне електране извршити уклањање свих

објеката са локације, а са отпадним материјалом поступати у складу са законом;
 о у складу са законом извршити ремедијацију и санацију деградиране 

животне средине. 

Мере заштите у складу са анализом стања животне среине и условима РЗЗП РС: 

На основу анализе стања животне средине, просторних односа планског подручја са својим 
окружењем, планираних активности у планском подручју, процењених могућих негативних утицаја 
на квалитет животне средине и услова надлежних институција, утврђују се следеће мере заштите: 

 приликом израде техничке документације за изградњу соларне електране и пратећих
објеката и инфраструктурне, обавезно је испоштовати све услове надлежних институција
и мере које су на основу њих инкорпориране у ПДР ;

- урбанистичке параметре и планска решења одредити према правилима уређења и
грађења дефинисаним важећим плановима вишег реда, односно Просторним планом
Републике Србије од 2010. до 2020.године (Сл.гласник РС“ бр.88/2010) и просотоним
планом територије града Зајечара („града Зајечара", бр. 15/2012);

 функционалним планирањем намена површина и активним мерама заштите очувати и
унапредити постојеће природне и полуприродне целине у просторном обухвату ПДР-а;

 у складу са условима Завода за Заштиту природе Србије 03 број 021-3430/3 од
15.11.2021.године, кроз техничку разраду пројекта, и имплементацију мера које ће бити
дефинисане Студијом о процени утицаја на животну средину, а на основу резултата
стручне експертизе природних вредности подручја посебно, флоре и фауне, биће
дефинисан коначан избор локација, број и позиција соралних панела, у циљу заштите
биодиверзитета и то пре свега панела планираних на микролокацијама на којима су
регистроване врсте и заједнице врста од националног и међународног значаја.

 предвиђено је да земљани радови на инсталацији соларних модула не нарушавају
конфигурацију терена, такође је забрањено равнање терена, преоравање и вађење камена
са предметног подручја;

 све инсталације морају бити уземљене, обезбеђене и одговарајуће изоловане како би се
спречило страдање дивљих животиња;

 Предвидети механизме праћења угинулих живориња у постконструктивном периоду, а
резултате тих праћења треба редовно достављати Заводу за заштиту природе. Извештај
би требало да садржи фотографије страдалих животиња, тачне локације и време
налажења, удаљеност од соларних панела и временске услове;

 предвиђено је да у случају већег страдања птица или других врста животиња, неопходно
обуставити рад соларне електране, обавестити Завод и приступити утврђивању разлога
страдања како би се утврдиле даље мере заштите;

 предвиђена је могућност уклањања изграђених објеката или примена техничких мера које
би спречиле задржавање, окупљање већег броја птица или сисара или редовно
задржавање на појединим локацијама у непосредној близини соларних панела, односно
спречити привлачење животиња одређеним објектима (различити стубови, дрвеће, дивље
депоније и сл.), а све уз претходне консултације са Заводом;

 предвиђено је минимално осветљење пратећих објеката при чему извор светлости мора
бити усмерен ка тлу;

 забрањено је одлагање свих облика отпада на подручју соларне електране, који као
атрактанти могу узроковати окупљање животиња у већем броју;

 у случају напуштања предметне локације, односно престанка рада соларне електране,
инвеститор је обавезан да што је пре могуће евакуише инсталирану опрему, уклони све
објекте и у целини санира локацију и доведе је у стање блиско првобитном;

 планом је дефинисано да уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка
документа или минералошко-петролошке објекте, за које се предпоставља да имају
својства природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести
Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од
уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћених лица.

 користити постојећу путну мрежу, ако је потребна изградња прилаза водити рачуна да се
не изазову оштећења околне вегетације, не угрози стабилност терена или изазову процеси
ерозије и након окончања радова извршити комплетну санацију свих деградираних
површина;

 детаљне техничко-технолошке и организационе мере заштите животне средине биће
дефинисане приликом израде Студије о процени утицаја пројекта соларне електране
„МАЛИ ИЗВОР'' на животну средину и пројектно-техничке документације које ће се радити
за појединачне пројекте у обухвату ПДР-а;

 у циљу заштите и очувања могућих археолошких налаза, уколико се приликом извођења
земљаних радова у оквиру границе Плана наиђе на археолошке остатке или друге
покретне налазе обавеза Инвеститора и извођача радова је да одмах, без одлагања
прекине радове и обавести Завода за заштиту споменика културе Ниш и да предузме мере
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да се налаз не уништи, не оштети и сачува на месту и у положају у коме је откривен. 
Инвеститор је дужан да по чл. 110. Закона о културним добрима(„Службени гласник РС”, 
бр.71/94, 52/11 и 99/11), обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, 
чување, публиковање и излагање добра до предаје добра на чување овлашћеној установи 
заштите; 

Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода, за противпожарну заштиту и  мере 
цивилне заштите људи и добара 

У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката применити мере заштите од пожара 
у складу са одредбама Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 
i 87/2018 - др. закони) и правилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу објеката; 
 За грађевинске зидане објекте обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са
одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ",
бр.8/95);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електроенергетска
постројења називног напона изнад 1000V ("Сл.лист СФРЈ", бр.4/74);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за уземљење
електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V ("Сл.лист СРЈ", бр.61/95);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400кВ ("Сл.лист СФРЈ", бр.65/88);
 реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима
за заштиту објеката од атмосферског пражњења("Сл.лист СРЈ", бр.11/96);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских
постројења и уређаја од пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.74/90);
 придржавати се одредби Правилника о техничким мерама за погон и одржавање
електроенергетских постројења и водова ("Сл.лист СФРЈ", бр.41/93);
 реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима
за заштиту електроенергетских постројења од пренапона ("Сл.лист СФРЈ", бр.7/71 и 44/76);
 Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником за електроинсталације ниског
напона (''Службени лист СФРЈ'' бр. 28/95);

У даљем поступку израде техничке документације, неопходно је остварити сарадњу са Сектором 
за ванредне ситуације МУП-а РС у Зајечару, у погледу обезбеђивања адекватних услова за израду 
и верификацију техничке документације за изградњу планираних објеката. 

За испуњење наведених захтева потребно је поштовати одредбе Закона о заштити од пожара 
(Сл.гласник РС бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - др. закони) и правилника и стандарда који 
ближе регулишу предметну област. 
Услови Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације у Зајечару 
09.11.1 број 217.28-1-195/2021од 25.11.2021. 

У обавештењу Министарства одбране - Сектор за материјалне русурсе, Управа за инфраструктуру, 
инт. бр. 17247-2od 21.10.2021.год, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама 
одбране земље. 

2.2.3 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 

2.2.3.1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 
Мрежа некатегорисаних (атарских) путева 
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2.2.3.1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 
Мрежа некатегорисаних (атарских) путева 

Приступне саобраћајнице су планиране као реконструкција, адаптација или рехабилитација 
постојећих саобраћајница / некатегорисаних (атарских) путева која произилази из потреба при 
транспорту елемената соларне електране приликом изградње и одржавања објеката.  

Приступни путеви за реализацију комплекса захтевају једнократно ширење путева за технолошки 
процес у фази изградње соларне електране..  

Некатегорисани (атарски) путeви чија се привремена реконструкција, адаптација или 
рехабилитација планира овим Планом, а за потребе приступа локацијама соларних поља и других 
садржаја соларне електране,а која произилази из потреба при транспорту елемената соларне 
електране у изградњи и одржавању објеката, а према фактичком стању заузима катастарскe 
парцелe 22823 и 22837 КО Мали Извор. 
У случају да у току реализације дође до потребе за привременом реконструкцијом, адаптацијом 
или рехабилитацијом неког од некатегорисаних путева у функцији соларне електране, а који 
није наведен у претходном ставу, његова реконструкција је могућа у складу са додатним 
условима надлежног предузећа које одржава општинске путеве, а све у складу са Просторним 
планом територије града Зајечара. Такође уколико инвеститор реши имовинско-правне односе, 
а у циљу оптимизације изградње или транспорта могућа је привремена изградња 
саобраћајница и ван парцела некатегорисаних путева. 

На графичким прилозима бр.03-План намене површина са поделом на урбанистичке зоне и 04-
План регулације и нивелације је приказана оријентациона површина привременог заузећа 
земљишта за потребе технологије изградње соларне електране. 

Према чл. 69. Закону о планирању и изградњи сви власници и држаоци суседног и околног 
земљишта дужни су да омогуће несметани приступ градилишту и трпе извођење радова за 
потребе изградње горе наведених објекта или уређаја.  
Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима суседног или околног земљишта надокнади 
штету која буде причињена пролазом и превозом. Ако не буде постигнут споразум о висини 
накнаде штете, одлуку о томе доноси надлежни суд. 

У Планској анализи је коришћена геометрија пута која произилази из захтева маневарских 
спосбности доставних возила: 

 Ширина коловоза је 4,5 m 
 Ширина банкине 0,5 m 
 Ширина планума 5,5-6,0 m 

Горе поменуте геометријске каратеристике пута су променљиве у зависности од захтева  
испоручиоца опреме. 
За потребе ове изградње није предвиђена измена регулационих линија које се поклапају са 
постојећим границама катастарских парцела. 

Према општим уловима приступне саобраћајнице се могу пројектовати под следећим условима: 
1. Дозвољено је једнократно ширење приступних путева за реализацију комплекса у фази

изградње соларне електране. Према члану 69. Закона о планирању и изградњи
предвиђено је да се Инвеститору омогући несметан приступ, пролаз и превоз до
градилишта када то захтева технолошки поступак за изградњу оваквих објеката, при
чему ће бити извршено једнократно обештећење власника узурпираног земљишта за
ову сврху.
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2. Врсту коловозне конструкције и коловозног застора прилагодити максималним
планираним оптерећењима за тежак саобраћај.

3. На основу 43. Закона о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон)
земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут (општински) мора се изградити
са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као јавни пут са којим се
укршта, односно на који се прикључује, у ширини од најмање пет метара и дужини од
најмање 10 метара, за општински пут и улицу, рачунајући од ивице коловоза јавног
пута.

4. Одводњавање реконструисаних саобраћајница у функцији соларне електране
извршити у складу са условима терена и нивелацијом околног пољопривредног
земљишта. Нивелационим решењем мора бити омогућен приступ пољопривредне
механизације свакој катастарској парцели.

5. Подземне инсталације у функцији соларне ектране, по правилу реализовати у оквиру
катастарских парцела постојећих некатегорисаних путева. Тамо где то није могуће или
Инвеститор жели на други начин да реши изградњу Подземних инсталација, оставља
се могућност да уколико Инвеститор реши имовинско - правне односе, и испуни
урбанистичке и техничке услове, трасе буду у оквиру осталог земљишта.

6. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких
карактеристика постојећих инсталација. Паралелно вођење и укрштање Подземних
инсталација са другим инсталацијама извести у складу са важећим прописима о
дозвољеним растојањима за сваку врсту инсталација.

7. Након извођења радова, све Подземне инсталације снимити и прописно обележити
опоменским тракама;

Нивелационо решење 
Планом је дефинисана нивелација површина јавне намене из које произилази и нивелација 
простора за изградњу објеката. Висинске коте на раскрсницама планираних саобраћајница 
представљају основни аналитички елемент дефинисања нивелације осталих тачака које се 
добијају интерполацијом. 
Нивелација у Плану је генерална, а израдом пројектне документације она се може тачније 
дефинисати у складу са техничким захтевима и решењем, уз услов да се не измени основни 
концепт нивелације. 
 (графички прилог  бр. 05 „План регулације и нивелације” Р 1:2500) 

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – приступни путеви 

Овим Планом се формира једна нова працела јавне саобраћајнице ЈС1, у функцији обезбеђења 
приступа катастарским парцелама 12544 и 12545 обе КО Мали Извор, а које се налазе у оквиру 
осталог земљишта. Геометрија ове парцеле дефинисана је у складу са могућностима за 
реализацију саобраћајнице чија је ширина коловоза 3,5 м са проширењем на крају (окретницом), 
а на терену веома великог нагиба, што захтева простор за формирање тела пута-шкарпе. 
Овим Планом се дефинишу аналтичко-геодетски елементи за формирање грађевинске працеле 
„ЈС1“, потребни за спровођење у РГЗ-у. (графички прилог бр.05) 

Према планираном решењу, овај некатегорисани пут представља приступ катастарским 
парцелама 12544 и 12545 КО Мали Извор. 

Ознака грађевинксе 
парцеле 

Број ктастарске 
парцеле 

Катастарска општина Површина 
(м2) 

ЈС-1 12547 Мали Извор 2891 
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2. Врсту коловозне конструкције и коловозног застора прилагодити максималним
планираним оптерећењима за тежак саобраћај.

3. На основу 43. Закона о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон)
земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут (општински) мора се изградити
са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као јавни пут са којим се
укршта, односно на који се прикључује, у ширини од најмање пет метара и дужини од
најмање 10 метара, за општински пут и улицу, рачунајући од ивице коловоза јавног
пута.

4. Одводњавање реконструисаних саобраћајница у функцији соларне електране
извршити у складу са условима терена и нивелацијом околног пољопривредног
земљишта. Нивелационим решењем мора бити омогућен приступ пољопривредне
механизације свакој катастарској парцели.

5. Подземне инсталације у функцији соларне ектране, по правилу реализовати у оквиру
катастарских парцела постојећих некатегорисаних путева. Тамо где то није могуће или
Инвеститор жели на други начин да реши изградњу Подземних инсталација, оставља
се могућност да уколико Инвеститор реши имовинско - правне односе, и испуни
урбанистичке и техничке услове, трасе буду у оквиру осталог земљишта.

6. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких
карактеристика постојећих инсталација. Паралелно вођење и укрштање Подземних
инсталација са другим инсталацијама извести у складу са важећим прописима о
дозвољеним растојањима за сваку врсту инсталација.

7. Након извођења радова, све Подземне инсталације снимити и прописно обележити
опоменским тракама;

Нивелационо решење 
Планом је дефинисана нивелација површина јавне намене из које произилази и нивелација 
простора за изградњу објеката. Висинске коте на раскрсницама планираних саобраћајница 
представљају основни аналитички елемент дефинисања нивелације осталих тачака које се 
добијају интерполацијом. 
Нивелација у Плану је генерална, а израдом пројектне документације она се може тачније 
дефинисати у складу са техничким захтевима и решењем, уз услов да се не измени основни 
концепт нивелације. 
 (графички прилог  бр. 05 „План регулације и нивелације” Р 1:2500) 

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – приступни путеви 

Овим Планом се формира једна нова працела јавне саобраћајнице ЈС1, у функцији обезбеђења 
приступа катастарским парцелама 12544 и 12545 обе КО Мали Извор, а које се налазе у оквиру 
осталог земљишта. Геометрија ове парцеле дефинисана је у складу са могућностима за 
реализацију саобраћајнице чија је ширина коловоза 3,5 м са проширењем на крају (окретницом), 
а на терену веома великог нагиба, што захтева простор за формирање тела пута-шкарпе. 
Овим Планом се дефинишу аналтичко-геодетски елементи за формирање грађевинске працеле 
„ЈС1“, потребни за спровођење у РГЗ-у. (графички прилог бр.05) 

Према планираном решењу, овај некатегорисани пут представља приступ катастарским 
парцелама 12544 и 12545 КО Мали Извор. 

Ознака грађевинксе 
парцеле 

Број ктастарске 
парцеле 

Катастарска општина Површина 
(м2) 

ЈС-1 12547 Мали Извор 2891 

2.2.3.2 ПРАВИЛА ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 

Технологија рада соларне електране не подразумева стварање отпада било каквог порекла, те 
стога, након привођења простора намени, односно пуштања електране у рад, неће постојати 
потреба за евакуацијом истог. Међутим, у току изградње комплекса, вишкови земље или камене 
дробине до којих ће доћи приликом земљаних радова могу се депоновати на локацији соларне 
електране, али искључиво на унапред одређеном месту и привремено. 
Депонију вишка земље обезбедити од спирања и разношења и најкасније након окончања радова 
евакуисати са локације и депоновати на место и под условима надлежне комуналне службе. 

2.2.3.3 ПЛАНИРАНИ КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ 
ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Услови ЈКСП“Зајечар“, Зајечар, број E01/620 od 19.10.2021. и ЈВП „Србијаводе“, број 9526/1 
од 08.11.2021. иуслови Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – 
Републичка дирекција за воде, број 325-05-00916/2021-07 

ВОДОВОД 

Према условима ЈКП „Водовод“ Зајечар , бр.350-27/2021 од 03.11.2021., нема информације о 
евентуалном постојању водоводних инсталација, те је обавлјена сарадња са Месном заједницом 
Мали извор од које такође нису добијене информације. 
Уколико се приликом извођења наиђе на постојеће инсталације водовода, минимална удаљеност, 
при паралелном вођењу, између хидротехничке инфраструктуре, цеви и шахтова, и 
инфраструктуре кабловског или цевног типа је у хоризонталном смислу 0,5m у случају када је 
хидротехничка инфраструктура у добром фактичком стању.  
При укрштању минимална вертикална удаљеност је 0,3m, а дозвољен угао укрштања је у распону 
од 45 до 90°. 
Јавни водовод не би требао бити у зони пута. При планирању изградње/реконструкције пута у чијој 
зони је јавни водовод изграђен од азбест - цементних цеви или зидана канализација врши се 
измештање ових инсталација на трошак инвеститора пута. 
У склопу планиране соларне електране планирана је изградња хидрантске мреже. 
Снабдевање водом хидрантске мреже у функцији одржавања соларне електране може бити 
предвиђени из локалне водоводне мреже уколико се испостави да има задовољавајући капацитет 
или из алтернативног начина снабдевања-бунара, по потреби могуће је предвидети у склопу 
комплекса резервоар за складиштење воде. 
КАНАЛИСАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИХ ЗА УЛИЦЕ 

Потребно је предвидети следећа могућа решења за каналисање атмосферске воде са јавних 
површина намењених за саобраћајнице-некатегорисане путеве: разливање вода са непропусних 
површина у  околни зелени појас, изградња површина са водопропусном доњом и горњом 
конструкцијом, индиректно упуштање вода преко водопропусне површине – водопропусних ригола, 
канала рова различитог облика са или без прелива, индиректно-одложено упуштање вода преко 
водопропусне ретензије са или без препумпне станице, и сл.. 
Сва решења морају бити прилагођена условима терена, тако да не буду угрожене околне парцеле. 
Дефинисати технологију извођења евентуалних земљаних радова, при чему се мора дефинисати 
место одлагања вишка материјала. Одлагање овог материјала у стараче, на обале и насипе река 
и у канале није дозвољено. 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

У оквиру обухвата овог Плана нема постојећих електроенергетских водова, у складу са Условима 
„Електродистрибуције Србија“ Огранак Зајечар, од дана 28.10.2021. године под бројем 
20700-Д.10.08-256272/2-2021,  
Електроенергетски систем на напонском нивоу 110 kV је у надлежности ЕМС-а.  
За потребе напајања сопствене потрошње ЕМС-овог прикључно разводног постројења(ПРП) и 
будуће ТС у власништву инвеститора потребно је изградити постојење ПРП напонског нивоа 10 kV 
или 35 kV и прикључне водове одговарајућег напонског нивоа. ПРП предвидети као самостојећи 
објекат у близини локације ЕМС-овог ПРП и ТС СЕ са несметаним приступом. 
Заштитни појас за надземне водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има 
следеће ширине: 

1. за напонски ниво 1-35 kV
 за голе проводнике 10м, кроз шумско подручје 3м
 за слабо изоловане проводнике 4м, кроз шумско подручје 3м
 за самоносеће кабловске снопове 1м

2. за напонски ниво 35 kV, 15м

Заштитни појас за подземне каблове је, од ивице АБ канала за напонски ниво 1 kV до 35 kV 
(укључујући и 35 kV), је 1м. Заштитни појас за ТС на отвореном напонски ниво 1 kV до 35 kV је 10м. 

Подземне инсталације у функцији соларне електране 

Подземне инсталације у функцији соларне оелектране су електроенергетски каблови, оптички 
каблови и делови уземљивачког система. 
Подземни електроенергетски кабловски водови који повезују соларна поља са ТС 110/X kV „МАЛИ 
ИЗВОР“ могу да се изводе као три једножилна кабла или као један трожилни кабал. Напонски ниво, 
пресеке и тип каблова одабрати у току развоја техничке докуемнтације. Минимална дубина за 
полагање енергетских каблова је 0,8 m. Могуће је полагање више кабловских водова у исти ров 
или уколико дође до фазне изградње соларне ектране до изградње водова једних поред других, 
уз поштовање техничких услова растојања водова.  
Препорука је да се каблови полажу у слоју песка гранулације 0-4mm, дебљине 20cm (односно 10cm 
испод и изнад). Уколико је потребно изнад каблова поставља се пластични штитник, а на 
одређеном растојању изнад каблова ПВЦ трака за упозорење. Попречни пресек рова на појединим 
деоницама биће одређен након техно-економске анализе. Детаљи полагања каблова, тип каблова, 
попречни пресек итд., биће решени кроз техничку документацију. Овде су технички подаци 
представљени да би употпунили слику соларне електране. 

Подземне инсталације у функцији соларне ектране, по правилу је потребно реализовати у оквиру 
катастарских парцела постојећих некатегорисаних путева. Тамо где то није могуће или Инвеститор 
жели на други начин да реши изградњу Подземних инсталација, оставља се могућност да уколико 
реши имовинско - правне односе, и испуни урбанистичке и техничке услове, трасе буду у оквиру 
других јавних површина или осталог земљишта  

На целој дужини кабловски водови морају да буду положени са благим кривинама, вијугаво, тако 
да је дужина кабла од 1% до 2% већа од дужине трасе, ради компензације евентуалних малих 
слегања или померања терена и температурних утицаја, као и уважавања дозвољених 
полупречника савијања кабла. На падинама кабл такође полагати вијугаво. При дужим падинама 
треба тежити да се кабл полаже са што мањим углом према изохипсама. За сваки овакав случај 
прописаће се посебни услови и специјална решења потребна за такве трасе кабловских водова. 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

У оквиру обухвата овог Плана нема постојећих електроенергетских водова, у складу са Условима 
„Електродистрибуције Србија“ Огранак Зајечар, од дана 28.10.2021. године под бројем 
20700-Д.10.08-256272/2-2021,  
Електроенергетски систем на напонском нивоу 110 kV је у надлежности ЕМС-а.  
За потребе напајања сопствене потрошње ЕМС-овог прикључно разводног постројења(ПРП) и 
будуће ТС у власништву инвеститора потребно је изградити постојење ПРП напонског нивоа 10 kV 
или 35 kV и прикључне водове одговарајућег напонског нивоа. ПРП предвидети као самостојећи 
објекат у близини локације ЕМС-овог ПРП и ТС СЕ са несметаним приступом. 
Заштитни појас за надземне водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има 
следеће ширине: 

1. за напонски ниво 1-35 kV
 за голе проводнике 10м, кроз шумско подручје 3м
 за слабо изоловане проводнике 4м, кроз шумско подручје 3м
 за самоносеће кабловске снопове 1м

2. за напонски ниво 35 kV, 15м

Заштитни појас за подземне каблове је, од ивице АБ канала за напонски ниво 1 kV до 35 kV 
(укључујући и 35 kV), је 1м. Заштитни појас за ТС на отвореном напонски ниво 1 kV до 35 kV је 10м. 

Подземне инсталације у функцији соларне електране 

Подземне инсталације у функцији соларне оелектране су електроенергетски каблови, оптички 
каблови и делови уземљивачког система. 
Подземни електроенергетски кабловски водови који повезују соларна поља са ТС 110/X kV „МАЛИ 
ИЗВОР“ могу да се изводе као три једножилна кабла или као један трожилни кабал. Напонски ниво, 
пресеке и тип каблова одабрати у току развоја техничке докуемнтације. Минимална дубина за 
полагање енергетских каблова је 0,8 m. Могуће је полагање више кабловских водова у исти ров 
или уколико дође до фазне изградње соларне ектране до изградње водова једних поред других, 
уз поштовање техничких услова растојања водова.  
Препорука је да се каблови полажу у слоју песка гранулације 0-4mm, дебљине 20cm (односно 10cm 
испод и изнад). Уколико је потребно изнад каблова поставља се пластични штитник, а на 
одређеном растојању изнад каблова ПВЦ трака за упозорење. Попречни пресек рова на појединим 
деоницама биће одређен након техно-економске анализе. Детаљи полагања каблова, тип каблова, 
попречни пресек итд., биће решени кроз техничку документацију. Овде су технички подаци 
представљени да би употпунили слику соларне електране. 

Подземне инсталације у функцији соларне ектране, по правилу је потребно реализовати у оквиру 
катастарских парцела постојећих некатегорисаних путева. Тамо где то није могуће или Инвеститор 
жели на други начин да реши изградњу Подземних инсталација, оставља се могућност да уколико 
реши имовинско - правне односе, и испуни урбанистичке и техничке услове, трасе буду у оквиру 
других јавних површина или осталог земљишта  

На целој дужини кабловски водови морају да буду положени са благим кривинама, вијугаво, тако 
да је дужина кабла од 1% до 2% већа од дужине трасе, ради компензације евентуалних малих 
слегања или померања терена и температурних утицаја, као и уважавања дозвољених 
полупречника савијања кабла. На падинама кабл такође полагати вијугаво. При дужим падинама 
треба тежити да се кабл полаже са што мањим углом према изохипсама. За сваки овакав случај 
прописаће се посебни услови и специјална решења потребна за такве трасе кабловских водова. 

Свако укрштање или паралелно вођење СН каблова са другим инсталацијама или елементима 
постојеће инфраструктуре (попут телекомуникационих каблова, водоводом итд...), уколико постоји, 
ће бити појединачно размотрено кроз главне и извођачке пројекте, и биће дато одговарајуће 
техничко решење начина полагања каблова у том случају кроз детаљне цртеже. 

У кабловском рову заједно са енергетским кабловима  полажу се најчешће и оптички каблови за 
пренос статуса и сигнала из појединачних соларних поља, управљање електраном и итд, као и по 
потреби део уземљивачког система (нпр. бакарна или челична ужад) који повезује  уземљиваче 
соларних панела у складу са препорукама произвођача. Које ће се Подземне инсталације све 
положити у кабловске ровове у зависности од потребе одредити у техничкој документацији. 
Електрична енергија за сопствене потребе трафостанице и соларне електране 

Када соларни панели производе електричну енергију део те енергије се потроши за сопствене 
потребе - сопствена потрошња и то за обезбеђење сигнализације, комункације, обележавање, 
грејање и хлађење уређаја и компоненти итд. 
Снабдевање електричном енергијом потребно је за функционисање трансформаторске станице 
110/X „Мали Извор“, обезбеђење телекомуникационих веза, осветљења делова комплекса, 
потребне сигнализације и других потреба који ће произаћи из функционалних и техничких потреба 
и може се обезбедити из електричне енергије коју производе или троше соларни панели и/или 
трафостаница посебном инфраструктуром повеже на дистрибутивни систем електричне енергије 
и из тог система троши енергију за своје потребе независно од режима рада електране. 
Техничко решење за снабдевања електричном енергијом комплекса ТС 110/X kV „Мали извор“ је 
изградња посебнe електроенергетске инфраструктуре: трансформатори Y/0,4 kV у оквиру ТС 
110/X kV „Мали извор“, водови до дистрибутивног система, разводно постројење (или 
трафостаница) на месту прикључења ове инфраструктуре на дистрибутивни систем итд. која ће 
се на основу услова надлежног електродистрибутивног предузећа прикључити на средњенапонски 
дистрибутивни систем. 
Планом је предвиђена могућност повезивања ТС 110/X kV „Мали извор“ са 
електродистрибутивним системом за обезбеђење сопствене потрошње. Инфраструктура 
потребна за ово су трансформатори Y/0,4 kV, водови до дистрибутивног система и по потреби 
разводно постројење (или трафостаница) на месту прикључења на дистрибутивни систем. Ближи 
услови повезивања са дистрибутивним системом, тип и начин постављања водова као и начин и 
тип прикључка, утврђују се посебном техничком документацијом, у складу са условима надлежног 
електродистрибутивног предузећа. 
ТК МРЕЖА 

Овим ПДР-ом се дефинишу следећи услови: 
Телекомуникациони каблови се полажу у зони регионалних и локалних путева,  а на основу услова 
које прописују надлежне институције. Потребно је планирати телекомуникациони коридор уз све 
саобраћајнице на подручју који обухвата план без обзира на ранг пута. 
Планирамо постављање ПВЦ цеви Ø110мм на местима укрштања траса са коловозом као и испод 
бетонских и асфалтних површина на трасама каблова како би се избегла накнадна раскопавања. 
Приликом планирања нових саобраћајних коридора полагање одговарајућих цеви(ПЕ/ПВЦ Ø40мм-
100мм-дуж целе трасе планираних саобраћајница) за накнадно провлачење телекомуникационих 
каблова Телекома у оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре. 
Увидом у техничку документацију,  „Телеком Србија“а.д. Дирекција за технику, Сектор за 
мрежне операције, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш од дана 26.10.2021.године 
број Д211-472632/2-2021, утврдила је да у зони планираних радова не постоје ТТ инсталације. 
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2.2.4  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћеног планом намењен за грађење, који 
обухвата једну или више катастарских парцела или њихових делова. Дефинисана је приступом на 
јавну површину и границама према суседним парцелама. 
Парцелација и препарцелацијa се може вршити у оквиру катастарских парцела применом правила 
дефинисаних овим планом. Основ за промену граница парцеле је пројекат парцелације и 
препарцелације, уз сагласност власника парцеле. Грађевинска парцела се формира уз 
максимално поштовање постојећих катастарских парцела у складу са правилима за предметну 
зону. 
За изградњу/постављање соларних панела и формирање соларних поља, не формира се посебна 
грађевинска парцела, али парцела мора имати приступ ради одржавања и отклањања кварова или 
хаварије. Као доказ о решеном приступу јавној саобраћајној површини признаје се и уписано право 
службености на парцелама послужног добра у корист парцела на повласном добру, односно 
уговор о успостављању права службености пролаза закључен са власником послужног добра, 
односно сагласност власника послужног добра, односно правноснажно решење ванпарничног суда 
којим се успоставља то право службености, односно други доказ о успостављању права 
службености кроз парцеле које представљају послужно добро, а налазе се између јавне 
саобраћајне површине и повласне парцеле. 
За надземне електроенергетске водове не формира се посебна грађевинска парцела, нити се 
приликом подношења захтева за издавање Грађевинске дозволе захтева подношење доказа о 
решеним имовинскоправним односима у смислу Закона о планирању и изградњи. 
Према члану 69. Зaкона о планирању и изградњи, соларне панеле је могуће поставити на 
пољопривредном земљишту, а да се при томе не мења намена земљишта, тј. намена испод панела 
остаје иста. 
Овим Планом је дефинисана граница намене земљишта (пољопривредно земљиште у оквиру ког 
је дозвољено постављање соларних панела и остало пољопривредно земљиште) у оквиру које је 
могућа подела на више катастарских парцела, а све у складу са Законом о пољопривредном 
земљишту. 
За изградњу комплекса 110/Х трафостанице формира се грађевинска парцела у складу са 
правилима за ЗОНУ „ТС“ 
За потребе изградње 10(20, 35)/0,4 kV трафостаница, у складу са чл. 69. Закона о планирању и 
изградњи, није поребно формирати посебну грађевинску парцелу. 
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Објекте је потребно поставити у зону дозвољене изградње. Није обавезно поставити објекат на 
грађевинску линију према јавној саобраћајној површини. 
Обзиром да је у складу са Законом о планирању и изградњи соларне панеле могуће градити 
(поставити) на пољопривредном земљишту, тј. да није неопходно формирање посебне 
грађевинске парцеле за изградњу соларне електране као и да земљиште у непосредном окружењу 
задржава своју намену пољопривредног земљишта, овим ПДР-ом су приликом дефинисања 
грађевинских линија за соларна поља били меродавни следећи параметри: 

 границе катастарских парцела
 техничко технолошки захтеви за изградњу и експлоатацију соларне електране
 могућности и ограничења наведена у прибављеним условима надлежних институција.

Узимајући у обзир специфичности намене земљишта обухваћеног овим Планом детаљне 
регулације, а у складу са горе наведеним параметрима извршена је анализа диспозиције соларних 
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2.2.4  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћеног планом намењен за грађење, који 
обухвата једну или више катастарских парцела или њихових делова. Дефинисана је приступом на 
јавну површину и границама према суседним парцелама. 
Парцелација и препарцелацијa се може вршити у оквиру катастарских парцела применом правила 
дефинисаних овим планом. Основ за промену граница парцеле је пројекат парцелације и 
препарцелације, уз сагласност власника парцеле. Грађевинска парцела се формира уз 
максимално поштовање постојећих катастарских парцела у складу са правилима за предметну 
зону. 
За изградњу/постављање соларних панела и формирање соларних поља, не формира се посебна 
грађевинска парцела, али парцела мора имати приступ ради одржавања и отклањања кварова или 
хаварије. Као доказ о решеном приступу јавној саобраћајној површини признаје се и уписано право 
службености на парцелама послужног добра у корист парцела на повласном добру, односно 
уговор о успостављању права службености пролаза закључен са власником послужног добра, 
односно сагласност власника послужног добра, односно правноснажно решење ванпарничног суда 
којим се успоставља то право службености, односно други доказ о успостављању права 
службености кроз парцеле које представљају послужно добро, а налазе се између јавне 
саобраћајне површине и повласне парцеле. 
За надземне електроенергетске водове не формира се посебна грађевинска парцела, нити се 
приликом подношења захтева за издавање Грађевинске дозволе захтева подношење доказа о 
решеним имовинскоправним односима у смислу Закона о планирању и изградњи. 
Према члану 69. Зaкона о планирању и изградњи, соларне панеле је могуће поставити на 
пољопривредном земљишту, а да се при томе не мења намена земљишта, тј. намена испод панела 
остаје иста. 
Овим Планом је дефинисана граница намене земљишта (пољопривредно земљиште у оквиру ког 
је дозвољено постављање соларних панела и остало пољопривредно земљиште) у оквиру које је 
могућа подела на више катастарских парцела, а све у складу са Законом о пољопривредном 
земљишту. 
За изградњу комплекса 110/Х трафостанице формира се грађевинска парцела у складу са 
правилима за ЗОНУ „ТС“ 
За потребе изградње 10(20, 35)/0,4 kV трафостаница, у складу са чл. 69. Закона о планирању и 
изградњи, није поребно формирати посебну грађевинску парцелу. 
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Објекте је потребно поставити у зону дозвољене изградње. Није обавезно поставити објекат на 
грађевинску линију према јавној саобраћајној површини. 
Обзиром да је у складу са Законом о планирању и изградњи соларне панеле могуће градити 
(поставити) на пољопривредном земљишту, тј. да није неопходно формирање посебне 
грађевинске парцеле за изградњу соларне електране као и да земљиште у непосредном окружењу 
задржава своју намену пољопривредног земљишта, овим ПДР-ом су приликом дефинисања 
грађевинских линија за соларна поља били меродавни следећи параметри: 

 границе катастарских парцела
 техничко технолошки захтеви за изградњу и експлоатацију соларне електране
 могућности и ограничења наведена у прибављеним условима надлежних институција.

Узимајући у обзир специфичности намене земљишта обухваћеног овим Планом детаљне 
регулације, а у складу са горе наведеним параметрима извршена је анализа диспозиције соларних 

панела и потребног привременог и трајног заузећа земљишта, како у току изградње, тако и у току 
експлоатације у циљу лакшег сагледавања планираних интервенција у простору. 
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

Катастарске парцеле на којима је планирана изградња соларних панела имају статус 
пољопривредног земљишта. Према члану 69. соларне панеле, могуће је поставити на 
пољопривредном земљиишту, а да се при томе не мења намена земљишта, тј. намена испод 
панела остаје иста. 
Земљиште око темеља, након постављања носеће конструкције неопходно је санирати и вратити 
у претходно стање  
Након окончања радова на изградњи обавезна је комплетна санација свих деградираних 
површина. 

У оквиру површина остале намене планиране су: 
1. Површине за пољопривредну намену у функцији соларне електране - зона „СЕ“
2. Остале површине за пољопривредну намену – зона „П“
3. Површина за инфраструктурне објекте у функцији соларне електране - трафостаница у

функцији соларне електране – зона „ТС“

2.2.4.1 ПОВРШИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ НАМЕНУ У ФУНКЦИЈИ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 
ЗОНА „СЕ“ – зона зa производњу електричне енергије - површине за нeсмeтaнo 
функциoнисaњe соларне електране  

Ово земљиште прeдстaвљa систем од једног или више соларних поља распоређених у складу са 
технолошким и безбедносним правилима најрационалнијег искоришћења енергије сунца у оквиру 
ког је планирано постављање соларних панела на земљи, чија је основна сврха конвертовање 
сунчеве енергије (фотона) у електричну енергију. 
Електрична енергија ниско напонског реда, добијена из повезаних модула, се преноси кабловима 
до инверторских тачака (станица) где се врши подизање напона и прилагођавање техничким 
условима како би се соларна електрана прикључила на електроенергетску мрежу. 
У оквиру соларног поља, панели се постављају на челичну конструкцију, плитко фундирану (1-
1,2м) издигнуту на висину довољну за обрађивање и одржавање земљишта испод, уз постизање 
оптималног угла за пријем сунчеве енергије и трансформацију у електричну енергију. 

Обзиром да је предметна локација падина јужне оријентације, издизањем носеће конструкције у 
одређеном нагибу се  постижу оптимални услови за искоришћење енергије сунца, тако да се 
површина испод конструкције може, по жељи, користити у пољопривредне сврхе и то као пашњак 
за ситнију стоку или евентуално обрађивати, с тим да биљне врсте које би могле да опстану не 
захтевају велику осунчаност и не расту више од висине од 60 цм како не би угрожавале несметану 
функцију панела.  

У складу са правилима дефинисаним овим Планом морају бити испоштовани следећи захтеви: 
1. Ограда мора бити удаљена мин 1 м од граница суседних парцела
2. зона дозвољене изградње:

- минимум 5м од границе парцеле
- са стране према приступном атарском путу- минимум 5м од ивице реконструисаног пута

3. индекси:
- Индекс израђености  - максимум 0.8
- Индекс заузетости - максимум 80% 
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4. спратност: П+0

У случају да накнадно установљени техничко-технолошки захтеви за изградњу условљавају 
померање појединих елемената у односу на дефинисану позицију морају бити испоштовани 
следећи захтеви: 

1. Темељи носеће конструкције соларних панела морају  бити у границама зоне дозвољене
изградње дефинисане на графичком прилогу бр.4-План регулације и нивелације.
Зона дозвољене изградње је дефинисана на мин.5 м од границе катастарске парцеле или
границе намене, односно регулационе линије, односно ивице реконструисаног
некатегорисаног пута.

2. Средњенапонски каблови као и сви други инфраструктурни објекти у функцији соларне
електране морају бити постављени у границама катастарске парцеле за коју инвеститор
мора приложити доказ о решеним имовинско-правним односима у скалду са чл.135 и 69
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-
УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19
и 37/19 - др. закон 9/20 и 52/21);

3. Изградњом напред наведених објеката и инсталација, у нивелационом смислу не смеју
бити угрожене суседне катастарске парцеле, осносно сви насипи и усеци  морају бити
обезбеђени (шкарпе, потпорни зидови, габиони и сл.) у границама катастарске парцеле за
коју инвеститор мора приложити доказ о решеним имовинско-правним односима у скалду
са чл.135 и 69 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014,
145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон 9/20 и 52/21);

4. Одводњавање са изграђеног платоа мора бити решено тако да не угрожава постојећи
атарски/некатегорисани пут као ни сусдене парцеле.

5. Висина соларних панела се одређује у односу на коту приступне/интерне саобраћајнице
одређеној групацији панела, а биће одерђена је у складу са технолошким захтевима
произвођача и техничким решењем у циљу најрационалнијеих ефеката производње.

6. Габарити саобраћајница у самом комплексу морају бити димензионисани према важећим
стандардима за проходност меродавног теретног возила и путничког возила.
Ове саобраћајнице, се користе за прилаз и одржавање панела и трафостанице и
представљају коридоре за пролаз механизације, са завршним застором од туцаника или
земљани путеви адекватне носивости у зависности од пројектантског решења на основу
прецизних карактеристика терена.

У оквиру овог земљишта су планирани објекти и делови система: 
 Фотонапонски панели
 Мегават станица
 Расклопно постројење
 Командно – надзорна зграда
 Кабловска мрежа
 Инвертори
 Метеоролошка станица

У комплексу могу бити планирани и паркинг простор и интерне саобраћајно манипулативне 
површине. 

       |  СТРАНА     БРОЈ 18    S L U Ж B E N I  L I S T 9. МАЈ 2022.32



4. спратност: П+0

У случају да накнадно установљени техничко-технолошки захтеви за изградњу условљавају 
померање појединих елемената у односу на дефинисану позицију морају бити испоштовани 
следећи захтеви: 

1. Темељи носеће конструкције соларних панела морају  бити у границама зоне дозвољене
изградње дефинисане на графичком прилогу бр.4-План регулације и нивелације.
Зона дозвољене изградње је дефинисана на мин.5 м од границе катастарске парцеле или
границе намене, односно регулационе линије, односно ивице реконструисаног
некатегорисаног пута.

2. Средњенапонски каблови као и сви други инфраструктурни објекти у функцији соларне
електране морају бити постављени у границама катастарске парцеле за коју инвеститор
мора приложити доказ о решеним имовинско-правним односима у скалду са чл.135 и 69
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-
УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19
и 37/19 - др. закон 9/20 и 52/21);

3. Изградњом напред наведених објеката и инсталација, у нивелационом смислу не смеју
бити угрожене суседне катастарске парцеле, осносно сви насипи и усеци  морају бити
обезбеђени (шкарпе, потпорни зидови, габиони и сл.) у границама катастарске парцеле за
коју инвеститор мора приложити доказ о решеним имовинско-правним односима у скалду
са чл.135 и 69 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014,
145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон 9/20 и 52/21);

4. Одводњавање са изграђеног платоа мора бити решено тако да не угрожава постојећи
атарски/некатегорисани пут као ни сусдене парцеле.

5. Висина соларних панела се одређује у односу на коту приступне/интерне саобраћајнице
одређеној групацији панела, а биће одерђена је у складу са технолошким захтевима
произвођача и техничким решењем у циљу најрационалнијеих ефеката производње.

6. Габарити саобраћајница у самом комплексу морају бити димензионисани према важећим
стандардима за проходност меродавног теретног возила и путничког возила.
Ове саобраћајнице, се користе за прилаз и одржавање панела и трафостанице и
представљају коридоре за пролаз механизације, са завршним застором од туцаника или
земљани путеви адекватне носивости у зависности од пројектантског решења на основу
прецизних карактеристика терена.

У оквиру овог земљишта су планирани објекти и делови система: 
 Фотонапонски панели
 Мегават станица
 Расклопно постројење
 Командно – надзорна зграда
 Кабловска мрежа
 Инвертори
 Метеоролошка станица

У комплексу могу бити планирани и паркинг простор и интерне саобраћајно манипулативне 
површине. 

Фотонапонски панели 
Савремени фотонапонски панели се састоје од 132 (6x22) фотонапонских 
ћелија везаних редно и паралелно. Ћелије су израђене од кристалног 
силицијума имају високу ефикасност, добру поузданост и дуг животни век. 
Димензије панела су оквирно 2.4x1.3x0.35 м. Тежина самог панела износи око 
34.5 кг. Оквир панела је направљен од алуминијума. 
Животни век овог типа панела износи око 25-30 година, при чему њихова 
ефикасност опада током животног века са градијентом око 0.4-1% годишње. 

Слика 8- Илустративни приказ соларног панела на подконструкцији 

Мегават станица 
Мегават станица је посебно пројектовано решење за конверзију и даљи трансфер производене 
фотонапонске енергије. У њој се смешта сва електрична опрема која је потребна да се брзо и 
поуздано повеже ПВ електрана на средњенапонску (СН) електричну мрежу. 
У мегават станици су смештена два централна инвертера, СН разводно постројење, систем за 
надзор и НН разводно постројење за јсс везе са стринга фотонапонских ћелија.  
Инвертори ће бити комбиновани са МППТ уређајима (уређајима за праћење тачке максималне 
снаге).  
У складу са предвиђеном снагом свих фотонапонских панела, одредиће се број и распоред 
мегават станица. 

Слика. 9: Типични изглед мегават станице 

Расклопно постројење електране је место где се врши повезивање електране са местом 
прикључења електране на дистрибутивни систем електричне енергије. 

Командно –надзорна зграда је објекат контејнерског типа за смештај опреме за праћење рада 
електране. 

Слика 7- Типични изглед фотонапонског панела 
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Кабловска мрежа, којом се повезују панели у оквиру соларног поља се полажу на довољној 
дубини која обезбеђује неометано кретање механизације и обраду земљишта и одржавање 
соларног парка. 
Панели су повезани електричним кабловима ЈС у низове (тзв. стринг) који се доводе до разводне 
табле, преко којих се повезују у централни инвертор у мегават станици. Разводна табла се монтира 
за један шип у типском модулу до које се воде каблови од фотонапонских панела. Од разводне 
табле се каблови подземно спроводе до мегават станице, где се повезују на инверторе. 
Нормална дубина полагања каблова у земљу је: 

 за каблове напона до 1 kV: око 0,80 м
 за каблове мреже 35 kV: око 1,10 м

Међусобни размаци при полагању каблова у ров треба да износе: 
 за каблове 1 kV:  око 0,07 м;
 за каблове 35 kV: око 0,12 м.

При полагању у исти ров каблова различитог напонског нивоа узима се међусобни размак за 
каблове вишег напона. 
На свим местима где се очекује одвијање моторног саобраћаја (коловози, колски прилази и слично) 
прави се кабловска канализација од бетонских кабловица или ПВЦ цеви 

Механизација потребна у технолошком процесу изградње соларне електране, као и механизација 
која се користи у периоду одржавања не превазилази габарите и оптерећања стандардне 
пољоприврене механизације која се у овом подручју користи, тако да се може претпоставити да су 
некатегорисани путеви, који су већ у употреби, задовољавајућег профила и носивости.  
Систем уземљења 
Заштитно уземљење представља уземљење металних делова који не припадају струјном колу, а 
који могу да дођу под напоном у случају квара, и на тај начин спречава се настанак услова опасних 
по живот људи који рукују уређајима. 
За целокупан систем соларних панела, модула, секција модула и група секција модула предвиђа 
се јединствен уземљивачки систем изведен начињеном од бакарног ужета 35 мм2. 
На уземљивачки систем биће повезане и мегават станице са целокупном опремом. 
Управљање соларном електраном 
На нивоу електране предвиђен је: 
 централизован и комплетан надзор електране;
 управљање свим функционалним целинама односно управљање мегават станицом, групом

секција соларних панела, разводним постројењием 35 kV, сопственом потрошњом.

У процесу аутоматског управљања са нивоа електране улога главног ПЛЦ - а је да „прати” ниво 
предате снаге (енергије) СЕ Мали Извор путем MPPTS (Maximum Power Point Tracking System)
и да на основу тога одређује када и на који начин би радили соларни панели. 

Приступни путеви/пролази 
У оквиру соларне електране неопходно је реализовати путеве/пролазе ширине око 5м, док су 
радијуси унутрашњих кривина око 7м; Геометрија пролаза биће дефинисана у складу са 
најрационалнијим решењем размака између соларних панела и нивелацијом терена.  

Сви напред наведени описи елемената соларне електране су дати илустративно ради лакшег 
сагледавања планиране интервенције у простору који је намењен за реализацију електране и нису 
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Кабловска мрежа, којом се повезују панели у оквиру соларног поља се полажу на довољној 
дубини која обезбеђује неометано кретање механизације и обраду земљишта и одржавање 
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табле, преко којих се повезују у централни инвертор у мегават станици. Разводна табла се монтира 
за један шип у типском модулу до које се воде каблови од фотонапонских панела. Од разводне 
табле се каблови подземно спроводе до мегават станице, где се повезују на инверторе. 
Нормална дубина полагања каблова у земљу је: 

 за каблове напона до 1 kV: око 0,80 м
 за каблове мреже 35 kV: око 1,10 м

Међусобни размаци при полагању каблова у ров треба да износе: 
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 за каблове 35 kV: око 0,12 м.

При полагању у исти ров каблова различитог напонског нивоа узима се међусобни размак за 
каблове вишег напона. 
На свим местима где се очекује одвијање моторног саобраћаја (коловози, колски прилази и слично) 
прави се кабловска канализација од бетонских кабловица или ПВЦ цеви 

Механизација потребна у технолошком процесу изградње соларне електране, као и механизација 
која се користи у периоду одржавања не превазилази габарите и оптерећања стандардне 
пољоприврене механизације која се у овом подручју користи, тако да се може претпоставити да су 
некатегорисани путеви, који су већ у употреби, задовољавајућег профила и носивости.  
Систем уземљења 
Заштитно уземљење представља уземљење металних делова који не припадају струјном колу, а 
који могу да дођу под напоном у случају квара, и на тај начин спречава се настанак услова опасних 
по живот људи који рукују уређајима. 
За целокупан систем соларних панела, модула, секција модула и група секција модула предвиђа 
се јединствен уземљивачки систем изведен начињеном од бакарног ужета 35 мм2. 
На уземљивачки систем биће повезане и мегават станице са целокупном опремом. 
Управљање соларном електраном 
На нивоу електране предвиђен је: 
 централизован и комплетан надзор електране;
 управљање свим функционалним целинама односно управљање мегават станицом, групом

секција соларних панела, разводним постројењием 35 kV, сопственом потрошњом.

У процесу аутоматског управљања са нивоа електране улога главног ПЛЦ - а је да „прати” ниво 
предате снаге (енергије) СЕ Мали Извор путем MPPTS (Maximum Power Point Tracking System)
и да на основу тога одређује када и на који начин би радили соларни панели. 

Приступни путеви/пролази 
У оквиру соларне електране неопходно је реализовати путеве/пролазе ширине око 5м, док су 
радијуси унутрашњих кривина око 7м; Геометрија пролаза биће дефинисана у складу са 
најрационалнијим решењем размака између соларних панела и нивелацијом терена.  

Сви напред наведени описи елемената соларне електране су дати илустративно ради лакшег 
сагледавања планиране интервенције у простору који је намењен за реализацију електране и нису 

обавезујући, а прецизна техничко-технолошка решења ће бити дефинисана разрадом кроз 
техничку документацију. 

Укупна снага планиране соларне електране је око 50 MW. Ова снага је дефинисана у складу са 
могућностима прикључења на електроенергетски систем, док је Планом извршена анализа у 
архитектонско-урбанистичком смислу за подручје за које не постоје ограничења за 
реализацију, а тачна снага електране ће зависити од технолошких карактеристика уграђених 
панела и коначно утврђене површине заузетог земљишта.  
Планом се, такође, дефинише могућност фазности реализације целокупног пројекта и 
накнадног одабира типа панела и њихове појединачне снаге од чега ће зависити укупна снага 
једне или више електрана, а чија ће реализација бити остварена у складу са правилима 
дефинисаним овим ПДР-ом. 
У случају да се наредном периоду оствари могућност прикључења електране веће укупне снаге, 
уз употребу соларних панеле веће појединачне снаге,  то је могуће извршити на основу овог 
Плана уз исходовање нових услова за прикључење од стране оператора система, а све у складу 
са урбанистичким правилима дефинисаним овим ПДР-ом. 

У границама ове зоне, могућа је изградња искључиво соларних поља и објеката или опреме у 
функцији рада соларне електране, без које електрана не би могла да ради. 
Ово подразумева и по потреби постављање објеката контејнерског или монтажно-бетонског типа 
у којима се смешта потребна електроенергетска и електронска опрема и компоненте (инвертери и 
сл.). 
Овакав објекат је најчешће потребно поставити у оквиру соларног поља за сваку функционалну 
целину, у зависности од техничко - технолошког решења, у складу са овим Планом, могуће га је 
поставити уз сваку планирану локацију соларног поља или по потреби мању групацију соларних 
панела. 

Сагледавајући чињеницу да је земљиште у непосредном окружењу пољопривредно, које се 
обрађује различитим пољопривредним машинама, одређено је да на парцели на којој се планира 
постављање соларних панела зона дозвољене изградње мора бити удаљена мин 5 m од граница 
суседних парцела у циљу заштите од ненамерног удара пољопривредне механизације. 
Поред наведеног приликом дефинисања зона грађења били су меродавни следећи параметри: 

 границе катастарских парцела
 техничко технолошки захтеви за изградњу и експлоатацију соларне електране
 могућности и ограњчења наведена у прибављеним условима надлежних институција.

Овим Планом је дефинисано подручје за постављање соларних панела и то на следећим 
катастарским парцелама: део кп 12547,целе кп 12544,12545 и део кп 12751 све КО Мали извор. 

У складу са овим Планом, у оквиру дефинисане границе намене површина, могућа је подела 
постојећих катастарских парцела пољопривредног земљишта у циљу решевања имовинско-
правних односа, а у складу са Законом о пољопривредном земљишту и Условима Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.350-01-00134/2021-09 од 24.11.2021. 

У случају неслагања текстуалног дела са графичким прилогом, важе подаци са графичког прилога 
бр. 04 „План намене површина” Р 1:2500 

Према чл. 69. Закону о планирању и изградњи сви власници и држаоци суседног и околног 
земљишта дужни су да омогуће несметани приступ градилишту и трпе извођење радова за 
потребе изградње горе наведених објекта или уређаја.  
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Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима суседног или околног земљишта надокнади 
штету која буде причињена пролазом и превозом. Ако не буде постигнут споразум о висини 
накнаде штете, одлуку о томе доноси надлежни суд. 
У случају да након изградње соларне електране у максималним капацитетима могућности 
прикључења, инвеститор не реализује постављање соларних панела на читавом земљишту 
дефинисаном као зона СЕ, на остатку земљишта је могуће примењивати правила за зону „П“ 
зeмљиштe зa нeoмeтaну пoљoприврeдну дeлaтнoст у непосредном окружењу објеката соларне 
електране 

Правила за ограђивање 
Дозвољено je ограђивање комплекса. 
Ограда мора бити постављена на мин.1м од границе катастарске парцеле. 
Дозвољено је и постављање ограде унутар комплекса којом се обезбеђују појединачне групације 
соларних панела-делови електране за које је потребно остварити контролу приступа. Ограда мора 
бити транспарентна, а висина ограде је ограничена на максимум 2,20 м.  

2.2.4.2 ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ НАМЕНУ 
 ЗОНА „П“ –  зeмљиштe зa нeoмeтaну пoљoприврeдну дeлaтнoст у непосредном окружењу

објеката соларне електране

ЗОНА „П“ – Зeмљиштe зa нeoмeтaну пoљoприврeдну дeлaтнoст у непосредном окружењу 
објеката соларне електране  

Извођење радова и постављање планираних компонената соларне електране на 
пољопривредном земљишту условљено је макималним очувањем намене и функционалности 
обухваћених парцела. 

На пољопривредном земљишту, осим основне намене земљишта за интензивну 
пољопривредну производњу, може се градити подземна и надземна инфраструктура у складу са 
овим Планом. 

У овој зони нема ограничења за коришћење пољопривредног земљишта која су 
проузрокована изградњом соларне електране чија се изградња дефинише овим Планом, те се у 
овој зони примењују сва правила уређења и грађења на пољопривредном земљишту дефинисана 
Просторним планом територије града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 15/2012), осим 
што није дозвољена садња високог дрвећа као било које активности које би могле угрозити 
функционисање соларне електране, што укључује и изградњу специфичних 
пољопривредних објеката велике висине. 

У случају да  се укаже могућност проширења капацитета соларне електране у овој зиони 
је могуће постављање соларних панела и повезивање у систем соларних поља чија се реализација 
планира у оквиру зоне „СЕ“. 

Након изградње соларне електране, биће позната зона непосредног утицаја електране, а 
за остатак земљишта означен у овом Плану као „соларна поља“ (зона „СЕ“) се примењују правила 
за зону „П“ 

2.2.4.3 ПОВРШИНА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ У ФУНКЦИЈИ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ-
ТС у функцији соларне електране 

ЗОНА „ТС“ – зона зa изградњу трафостанице у функцији соларне електране 

Приликом избора локације за трафостаницу у склопу соларне електране су узети у обзир следећи 
услови: 

 Приступ објекту са јавног пута,
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штету која буде причињена пролазом и превозом. Ако не буде постигнут споразум о висини 
накнаде штете, одлуку о томе доноси надлежни суд. 
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Ограда мора бити постављена на мин.1м од границе катастарске парцеле. 
Дозвољено је и постављање ограде унутар комплекса којом се обезбеђују појединачне групације 
соларних панела-делови електране за које је потребно остварити контролу приступа. Ограда мора 
бити транспарентна, а висина ограде је ограничена на максимум 2,20 м.  
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објеката соларне електране
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Извођење радова и постављање планираних компонената соларне електране на 
пољопривредном земљишту условљено је макималним очувањем намене и функционалности 
обухваћених парцела. 

На пољопривредном земљишту, осим основне намене земљишта за интензивну 
пољопривредну производњу, може се градити подземна и надземна инфраструктура у складу са 
овим Планом. 

У овој зони нема ограничења за коришћење пољопривредног земљишта која су 
проузрокована изградњом соларне електране чија се изградња дефинише овим Планом, те се у 
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што није дозвољена садња високог дрвећа као било које активности које би могле угрозити 
функционисање соларне електране, што укључује и изградњу специфичних 
пољопривредних објеката велике висине. 

У случају да  се укаже могућност проширења капацитета соларне електране у овој зиони 
је могуће постављање соларних панела и повезивање у систем соларних поља чија се реализација 
планира у оквиру зоне „СЕ“. 

Након изградње соларне електране, биће позната зона непосредног утицаја електране, а 
за остатак земљишта означен у овом Плану као „соларна поља“ (зона „СЕ“) се примењују правила 
за зону „П“ 

2.2.4.3 ПОВРШИНА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ У ФУНКЦИЈИ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ-
ТС у функцији соларне електране 

ЗОНА „ТС“ – зона зa изградњу трафостанице у функцији соларне електране 

Приликом избора локације за трафостаницу у склопу соларне електране су узети у обзир следећи 
услови: 

 Приступ објекту са јавног пута,

 Погодна веза са новопланираним 110 kV далеководом,
 Удаљеност соларних поља и дужина Подземних инсталација,
 Услови прибављени од надлежних институција.

У складу са свим горе наведеним параметрима, дефинисана је зона-локација за изградњу 
трафостанице која обухвата део катастарске парцеле: ТС- кп 12547 КО Мали извор 

Грађевинска парцела предвиђена за изградњу комплекса трафостанице  може се формирати 
директно спровођењем овог Плана.  
Урбанистички параметри за изградњу на овој грађевинској парцели су следећи: 

1 Површина парцеле Минимум 4 ha 
2 Максимална заузетост* 30% 
3 Спратност П до П+2 
4 Максимална висина венца 12 m 
5 Минималан проценат зелених површина у директном 

контакту са тлом 
30% 

6 Удаљење грађевинских линија у односу на : 
границу парцеле према јавном земљишту Минимум 5 m 
бочне и задњу границу парцеле Минимум 5 m 

*У обрачун максималног заузећа обрачунава се површина под објектима у оквиру којих је
формиран користан простор. Остали објекти у директном контакту са тлом не улазе у обачун
заузећа.
Обавезно је ограђивање грађевинске парцеле за изградњу трафостанице. Ограду је потребно
поставити на минималном удаљењу од 1 m од границе катастарске парцеле, како би се спречио
ненамеран удар пољопривредне механизације којом се обрађује околно земљиште. Тип ограде је:
жичана, а висина и елементи се одређују у складу са правилима и праксом за ову врсту објеката.
Уколико је због нивелационог решења, у склопу комплекса трафостанице, потребно по ободу
fпарцеле формирати канале за одводњавање, ови канали морају бити удаљени минимум 1 m од
границе катастарске парцеле, а ограда се у том случају поставља на унутрашњу страну канала.
Саобраћајни приступ локацији ТС је обезбеђен са постојеће јавне саобраћајнице/приступног
некатегорисаног пута на кп 22823 КО Мали Извор.
Овим Планом се формира се нова грађевинска парцела за изградњу комплекса трафостанице у
функцији соларне електране „МАЛИ ИЗВОР“ и то:

Ознака грађевинксе 
парцеле 

Број ктастарске парцеле Катастарска општина Површина 
(м2) 

ТС-1 део кп 12547 Мали извор 8412 

У спровођењу овог Плана, могућа је даља парцелација формиране грађевинске парцеле ТС-1, у 
оквиру зоне „ТС“, у циљу формирања посебне парцеле за изградњу прикључно-разводног 
постројења (ПРП) за коју је потребно посебно решевање имовинско-правних односа у складу са 
условима прикључења дефинисаним од стране оператера (Електромрежа Србије) 

Предложеним трасама подземних кабловских водова, као и осталих водова којима се повезују 
соларни панели са трафостаницом, потребно је пројектовати оптимално решење како би губици у 
експлоатацији соларне електране у преносу произведене електричне енергије били што мањи, што 
лакше извођење, коришћењем некатегорисаних путева за постављање подземних инсталација 
итд. 
Диспозиција постројења 110 kV треба да омогућава добру прегледност функционалних делова, 
једноставан транспорт опреме, лаку комуникацију за измену поља, функционалност веза, измену 
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појединих поља и унутар самог поља, као и заштићеност особља приликом проласка или 
манипулације. 
Планирано је да се трансформатори сместе на армирано-бетонским темељима у чијој близини ће 
се налазити када за прикупљање уља уколико дође до његовог изливања. 
Командно погонска зграда се пројектује на основу технолошких захтева и подлога 
електромонтажног дела пројекта, унутар ограде комплекса ТС 110/X/ kV. Објекат се састоји од 
командног дела и разводног СН постројења који са кабловским простором, чине целину.  
Приземље објекта је са кабловским простором одговарајуће висине за улаз-излаз свих каблова 
према постројењу 110 kV и према соларној електрани.  
Осветљењем интерних саобраћајница и ограде комплекса ТС постићи ће се потребан ниво 
осветљаја.  
Након одређивања парцела за изградњу планиране ТС 110/X/ kV и формирања парцеле у складу 
са ПДР –ом преостали део земљишта, који је планским решењем намењен за зону „ТС“, може се 
користити као пољопривредно земљиште на коме се примењују правила за зону „П“. 
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појединих поља и унутар самог поља, као и заштићеност особља приликом проласка или 
манипулације. 
Планирано је да се трансформатори сместе на армирано-бетонским темељима у чијој близини ће 
се налазити када за прикупљање уља уколико дође до његовог изливања. 
Командно погонска зграда се пројектује на основу технолошких захтева и подлога 
електромонтажног дела пројекта, унутар ограде комплекса ТС 110/X/ kV. Објекат се састоји од 
командног дела и разводног СН постројења који са кабловским простором, чине целину.  
Приземље објекта је са кабловским простором одговарајуће висине за улаз-излаз свих каблова 
према постројењу 110 kV и према соларној електрани.  
Осветљењем интерних саобраћајница и ограде комплекса ТС постићи ће се потребан ниво 
осветљаја.  
Након одређивања парцела за изградњу планиране ТС 110/X/ kV и формирања парцеле у складу 
са ПДР –ом преостали део земљишта, који је планским решењем намењен за зону „ТС“, може се 
користити као пољопривредно земљиште на коме се примењују правила за зону „П“. 

3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Овај План представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијских услова, као и за 
израду Пројекта парцелације/препарцелације и основ за формирање грађевинских парцела 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, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21)
За планиране садржаје у склопу овог плана детаљне регулације, могуће је издати јединствене
локацијске услове за соларну електрану у целини или вршити спровођење за сваки поједини
садржај према посебном захтеву и у складу са динамиком реализације.
Уколико се спровођење буде вршило посебно за поједине садржаје у склопу соларне електране,
појединачне локацијске услове и грађевинске дозволе издају органи у складу са надлежностима
дефинисаним Законом о планирању и изградњи и то :

1. Солaрна поља – локацијске услове и грађевинску дозволу, обзиром да је укупна снага
електране већа од 10 MW , у складу са чл.133 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 9/20 и
52/21); издаје надлежно Министарство Републике Србије.
Локацијски услови и грађевинска дозвола се могу издати за сваку локацију соларног поља
или мање групације соларних панела појединачно који чине функционалну целину у
смислу производње или потрошње електричне енергије и прикључења на
електроенергетски систем Електро мреже Србије.

У зависности од укупне снаге појединачних пројеката који се могу реализовати на основу 
овог ПДР-а, потребно је спровести процедуре у складу са Законом о енергетици, односно 
другим посебним законима којима је регулисана ова област. 

2. Приступни путеви – Акт за извођење радова на адаптацији, рехабилитацији или
реконструкцији постојећих некатегорисани (атарских) путева у функцији приступних
путева за потребе технолошког поступка изградње и одржавања соларне електране,
издаје локална самоуправа у склaду са врстом интервенције, а на основу Закона о
планирању и изградњи.

3. Подземне инсталације у функцији соларне електране – саставни део грађевинске
дозволе за соларну електрану, као секундарна мрежа инфраструктуре у оквиру
јавног и осталог земљишта, издаје надлежно Министарство Републике Србије.

4. ТРАФОСТАНИЦА 110/Х kV - према напонском нивоу, у складу са чл.133 Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21); издаје надлежно Министарство Републике Србије.

у складу са чланом 8. Закона о процени утицаја, у обавези да се обрати надлежном органу за 
заштиту животне средине са Захтевом за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја 
на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 
135/04, 36/09, 72/09 – 43/11 – Уставни суд, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. 
закон), Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09), 
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', 
бр. 69/2005), и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе 
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пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', 
бр. 114/08). 

У складу са карактеристикама планског подручја и планираних активности, као и условима 
Завода за Заштиту природе Србије 03 број 021-3430/3 од 15.11.2021.године, потребно је  да се 
за потребе израде Студије о процени утицаја пројекта на животну средину изврши стручну 
експертизу биодиверзитета (флоре, фауне и станишта) које би требало спровести у току пролећа. 
На основу добијених резултата потребно је микролокацијски утврдити да ли и које микролокације 
треба изузети приликом постављања соларних панела, или под којим условима их је могуће 
реализовати. 

У циљу заштите и очувања могућих археолошких налаза, уколико се приликом извођења 
земљаних радова у оквиру границе Плана наиђе на археолошке остатке налаже обавеза 
Инвеститора и извођача радова је да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести Завода за 
заштиту споменика културе Ниш и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и сачува 
на месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан да по чл. 110. Закона о културним 
добрима(„Службени гласник РС”, бр.71/94, 52/11 и 99/11), обезбеди финансијска средства 
неопходна за археолошко праћење, као и истраживање, заштиту, чување, публиковање и 
излагање добра до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите. 
Како би се умањила опасност од оштећења или уништења археолошких налаза приликом 
реализације Плана, односно могућност случајног открића археолошког наслеђа, препоручује се да 
инвеститор обезбеди средства за претходна археолошка ископавања на подручју Плана са циљем 
дефиисања постојања археолошког наслеђа и дефинисања одговарајућих мера заштите. 
Током земљаних радова на изградњи соларних поља и изградње планиране трасе главних 
инфраструктурних водова, пре почетка радова обавести Завод, чиме би се обезбедио археолошки 
надзор. 

У складу са условима Министарства рударства и енергетике бр.350-01-63/2021-06 од 
02.12.2021.године, шире гледано, на простору који је обухваћен овим Планом одобрена су 
истраживања нафте и гаса привредном друштву Нафтна индустрија Србије, ад.Нови Сад и то на 
простору који је евидентиран у регистру по дбројем 1915 (решење бр. 310-02-0059/2010-06 од 
01.04.2010.) и налази се јужно од Саве и Дунава, омеђен координатама 42º15`22” и 45º03`06” 
северне географске ширине и 19º00`54” и 23º00`43” источне географске дужине. 
Наведени простор захвата веома широко подручје, а у обухвату овог Плана је извршена детаљна 
разрада, у оквиру ког нису предвиђена истраживања нафте и гаса, као ни њихова експлоатација. 

Кроз израду техничке документације за јавне саобраћајне површине, дозвољена је промена 
нивелета и попречног профилa, укључујући и распоред, пречнике и додатну мрежу 
инфраструктуре у оквиру дефинисане регулације саобраћајнице.  

3.1 ПРЕДЛОГ ЦЕЛИНА ИЛИ ЗОНА ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ 
Овим Планом се не предлажу целине, нити зоне за даљу урбанистичку разраду израдом планске 
документације.  
Овим Планом су дата правила уређења и правила грађења за директно спровођење за све 
садржаје у функцији соларне електране. 
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пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'',
бр. 114/08).

У складу са карактеристикама планског подручја и планираних активности, као и условима 
Завода за Заштиту природе Србије 03 број 021-3430/3 од 15.11.2021.године, потребно је  да се
за потребе израде Студије о процени утицаја пројекта на животну средину изврши стручну
експертизу биодиверзитета (флоре, фауне и станишта) које би требало спровести у току пролећа.
На основу добијених резултата потребно је микролокацијски утврдити да ли и које микролокације
треба изузети приликом постављања соларних панела, или под којим условима их је могуће
реализовати.

У циљу заштите и очувања могућих археолошких налаза, уколико се приликом извођења
земљаних радова у оквиру границе Плана наиђе на археолошке остатке налаже обавеза
Инвеститора и извођача радова је да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести Завода за
заштиту споменика културе Ниш и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и сачува
на месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан да по чл. 110. Закона о културним
добрима(„Службени гласник РС”, бр.71/94, 52/11 и 99/11), обезбеди финансијска средства
неопходна за археолошко праћење, као и истраживање, заштиту, чување, публиковање и 
излагање добра до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.
Како би се умањила опасност од оштећења или уништења археолошких налаза приликом
реализације Плана, односно могућност случајног открића археолошког наслеђа, препоручује се да
инвеститор обезбеди средства за претходна археолошка ископавања на подручју Плана са циљем
дефиисања постојања археолошког наслеђа и дефинисања одговарајућих мера заштите.
Током земљаних радова на изградњи соларних поља и изградње планиране трасе главних
инфраструктурних водова, пре почетка радова обавести Завод, чиме би се обезбедио археолошки
надзор.

У складу са условима Министарства рударства и енергетике бр.350-01-63/2021-06 од
02.12.2021.године, шире гледано, на простору који је обухваћен овим Планом одобрена су
истраживања нафте и гаса привредном друштву Нафтна индустрија Србије, ад.Нови Сад и то на
простору који је евидентиран у регистру по дбројем 1915 (решење бр. 310-02-0059/2010-06 од
01.04.2010.) и налази се јужно од Саве и Дунава, омеђен координатама 42º15`22” и 45º03`06”
северне географске ширине и 19º00`54” и 23º00`43” источне географске дужине.
Наведени простор захвата веома широко подручје, а у обухвату овог Плана је извршена детаљна
разрада, у оквиру ког нису предвиђена истраживања нафте и гаса, као ни њихова експлоатација.

Кроз израду техничке документације за јавне саобраћајне површине, дозвољена је промена
нивелета и попречног профилa, укључујући и распоред, пречнике и додатну мрежу
инфраструктуре у оквиру дефинисане регулације саобраћајнице. 

3.1 ПРЕДЛОГ ЦЕЛИНА ИЛИ ЗОНА ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ
Овим Планом се не предлажу целине, нити зоне за даљу урбанистичку разраду израдом планске
документације.
Овим Планом су дата правила уређења и правила грађења за директно спровођење за све
садржаје у функцији соларне електране.

Саставни део Плана су и: 
4. II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. КАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ Р 1:4000 
2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА Р 1:4000 
3. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ

Р 1:2500 
3.1 ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ СА ПОДЕЛОМ НА 

УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ Р 1:5000
4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ Р 1:2500 
5. ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ Р 1:4000 
6. КАРТА СПРОВОЂЕЊА Р 1:2500 
7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА Р 1:4000 

5. III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. Одлука о изради Плана („Сл. лист града Зајечара“, бр. 39 од 16. јуна 2021. године)
2. Извештај о обављеном раном јавном увиду IV/04 број 06-96/2021 од 03.11.2021. године)
3. Материјал за рани јавни увид
4. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана
5. Записник са 23. седнице Комисије за планове IV/04 број 06-96/2021 од 03.11.2021. године
6. Записник са 26. седнице Комисије за планове IV/04 број 06-124/2021 од 29.12.2021.
7. Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта плана детаљне регулације за изградњу

соларне фотонапонске електране у КО Мали Извор IV/04 број 06-124/2021.
8. Извештај о обављеном јавном увиду IV/04 број 06-2/2022 од 28.02.2022. године
9. Записник са 27. седнице Комисије за планове IV/04 број 06-2/2022 од 28.02.2022. године
10. Мишљење Завода за заштиту споменика културе у Нишу бр. 173/2-02 од 08.02.2022.
11. Сагласност Републичког геолошког завода Србије бр. 1849/21-2 од 07.02.2022. године
12. Мишљење Завода за заштиту природе Србије 03 број 031-3430/5 од 17.02.2022. године

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

ДO.1 Катастарско-топографски план      Р 1: 5000 
ДO.2 Извод из Просторног плана територије града Зајечара-реферална карта 1 Р 1:20000 
ДO.3 Извод из Просторног плана територије града Зајечара -реферална карта 3 Р 1:20000 

Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 
листу града Зајечара». 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
I број 350-10/2022-1
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник 
РС“,бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука 
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019-др.закон, 09/2020 и 52/2021) и члана 40. тачка 5. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, број 04/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 09.05.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE 

ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „СОЛАРИНА”  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 

Члан 1. 
УСВАЈА СЕ План детаљне регулације за изградњу соларне електране 

„Соларина” на територији града Зајечара. 
 

Члан 2. 
 Границом Плана обухваћен је део територије административног подручја 
града Зајечара у три целине у оквиру којих је планиран развој соларне електране, 
укупне површине од 437ha део јужно, а део северно од насељеног места Салаш и то 
на територији катастарских општина Салаш, Дубочане и Мала Јасикова. 

Катастарске парцеле у обухвату овог ПДР-а су следеће: 
 У оквиру Целине 1, КО Салаш: 
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 
1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 
1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 
1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 
1070, 1071, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 
1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 
1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 
1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 
1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 
1147, 1148/1, 1148/2, 1149, 1150/1, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1151, 1152, 1153, 1154, 
1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 
1169, 1170, 1171, 1186, 1201, 1215, 1225, 1240, 1249, 1250, 1256, 1257, 1744, 1763, 
1766, 1768, 1769, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 
1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 
1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 
1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848/1, 1848/2, 1849, 1850/1, 1850/2, 1851, 1852, 1853, 
1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 
1868, 1879, 1881/1, 1881/2, 1882/1, 1882/2, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 
1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1911, 1912, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 
1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933/1, 1933/2, 
1934/1, 1934/2, 1934/3, 1935, 1936, 1937/1, 1937/2, 1937/3, 1937/4, 1937/5, 1938, 1939, 
1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1952, 1969, 1971, 1972, 1974, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 2320, 2321, 2322, 2324, 2342, 2343, 2528, 2529, 2530, 2531, 
324, 325, 329, 330, 900/2, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 970, 971, 
972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 9819, 982, 9821, 983, 986, 987, 988, 
989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999. 
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник 
РС“,бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука 
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019-др.закон, 09/2020 и 52/2021) и члана 40. тачка 5. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, број 04/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 09.05.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE 

ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „СОЛАРИНА”  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 

Члан 1. 
УСВАЈА СЕ План детаљне регулације за изградњу соларне електране 

„Соларина” на територији града Зајечара. 
 

Члан 2. 
 Границом Плана обухваћен је део територије административног подручја 
града Зајечара у три целине у оквиру којих је планиран развој соларне електране, 
укупне површине од 437ha део јужно, а део северно од насељеног места Салаш и то 
на територији катастарских општина Салаш, Дубочане и Мала Јасикова. 

Катастарске парцеле у обухвату овог ПДР-а су следеће: 
 У оквиру Целине 1, КО Салаш: 
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 
1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 
1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 
1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 
1070, 1071, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 
1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 
1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 
1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 
1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 
1147, 1148/1, 1148/2, 1149, 1150/1, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1151, 1152, 1153, 1154, 
1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 
1169, 1170, 1171, 1186, 1201, 1215, 1225, 1240, 1249, 1250, 1256, 1257, 1744, 1763, 
1766, 1768, 1769, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 
1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 
1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 
1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848/1, 1848/2, 1849, 1850/1, 1850/2, 1851, 1852, 1853, 
1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 
1868, 1879, 1881/1, 1881/2, 1882/1, 1882/2, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 
1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1911, 1912, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 
1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933/1, 1933/2, 
1934/1, 1934/2, 1934/3, 1935, 1936, 1937/1, 1937/2, 1937/3, 1937/4, 1937/5, 1938, 1939, 
1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1952, 1969, 1971, 1972, 1974, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 2320, 2321, 2322, 2324, 2342, 2343, 2528, 2529, 2530, 2531, 
324, 325, 329, 330, 900/2, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 970, 971, 
972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 9819, 982, 9821, 983, 986, 987, 988, 
989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999. 

У оквиру Целине 2, КО Салаш: 
6735, 7878, 7878, 7879/1, 7879/2, 7879/3, 7922/17, 7922/17, 7922/3, 7922/3, 7980, 7981,  
7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7997, 7998, 7999, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 
8005, 8006, 8176, 8178, 8183, 8182, 8181, 8180, 8179, 8177, 8184, 8185, 8186, 8187, 
8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199/1, 8199/2, 
8200/1, 8200/1, 8200/2, 8200/4, 8200/5, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 
8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215/1, 8215/2, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 
8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 
8235, 8236, 8237, 8238, 8242, 8243, 8244, 8245, 8246, 8247, 8248, 8249, 8250, 8251, 
8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260/1, 8260/2, 8261, 8262, 8263, 
8264, 8265, 8266, 8267, 8268, 8269, 8270, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277, 
8278, 8279, 8280, 8281, 8282, 8283, 8284, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 8290, 8291, 
8292, 8293, 8294, 8295, 8296, 8297, 8298, 8299, 8300, 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 
8306, 8307, 8308, 8309/1, 8309/2, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315, 8316, 8317, 
8318, 8319, 8320, 8321, 8322, 8323, 8324, 8325, 8326, 8327, 8328, 8329, 8330, 8331/1, 
8331/2, 8331/3, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8342, 
8343, 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 8349, 8350, 8351, 8352, 8353, 8354, 8355, 8356, 
8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369, 8370, 
8371, 8372, 8373, 8374, 8375/1, 8375/2, 8376, 8377, 8378/1, 8378/2, 8379, 8380, 8381, 
8382, 8383/1, 8383/2, 8384, 8385, 8386, 8387, 8388, 8389, 8390, 8391, 8392, 8393, 
8394, 8395, 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8406, 8407, 8408, 
8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414/1, 8414/2, 8415/1, 8415/2, 8416, 8417, 8418, 8419, 
8420, 8421, 8422, 8423, 8424, 8427, 8430, 8431, 8432, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 
8439, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 
8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8533, 8534, 8535, 8536, 
8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8549, 8550, 8551, 
8552, 8553, 8554, 8556/1, 8556/2, 8557, 8558, 8559, 8560, 8561, 8562, 8563, 8564, 
8565, 8566, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605/1, 8605/2, 8605/3, 8605/4, 8605/5, 8605/6, 
8605/7, 8605/8, 8605/9, 8606, 8607/1, 8608/1, 8608/2, 8608/3, 8608/4, 8608/5, 8608/6, 
8609/1, 8609/2, 8610/1, 8610/2, 8610/3, 8610/4, 8611, 8611, 8611, 8611, 8611, 8611, 
8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 
8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, 8636, 8637, 8638, 8639, 
8640, 8641, 8642, 8643, 8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8652, 8653, 
8654, 8655, 8656, 8657, 8658, 8659, 8660, 8661, 8662, 8663, 8664, 8665, 8666, 8667, 
8994, 9000, 9001, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 
9015, 9016, 9017, 9018, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033 ,9035, 
9846, 9848, 9849/1, 9849/2, 9850. 
 У оквиру Целине 3: 
 КО Дубочане: 3779, 3780, 3781/1, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 6002/1 
 КО Мала Јасикова: 
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 
1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 
1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 
1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 
1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 
1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1133, 1134, 1135, 1136, 
1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 
1151, 1172, 1173, 1439, 1440, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 
1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1461/1, 3868, 925/1, 925/10, 925/11, 925/12, 925/9, 
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966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980/1, 980/2, 981/1, 
981/2, 982, 983. 

Планом детаљне регулације обухваћен је простор површине од 437ha. 

Члан 3. 
Основни циљ израде овог Плана јесте анализа предметне локације у 

архитектонско-урбанистичком смислу и преиспитивање могућности и ограничења за 
изградњу жељених садржаја у склопу соларне електране и то: 
- да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке
погодности, морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна
опремљеност локације) створе плански и правни предуслови за изградњу соларне
електране са припадајућом инфраструктуром,
- дефинисање система преноса, начин и техничке карактеристике прикључења на
електро-енергетски систем Србије,
- дефинисање утицаја планираног система на природну средину, насељена места у
ближем и даљем окружењу, постојећу путну мрежу и укупну инфраструктуру,
- дефинисање правила грађења на пољопривредном земљишту ван простора
соларне електране у обухвату ПДР-а.

Члан 4. 
План детаљне регулације за изградњу соларне електране „Соларина” на 

територији града Зајечара који је израдилo Друштво са ограниченом одговорношћу 
ПРОЈЕКТУРА  Д.О.О. БЕОГРАД, усваја се у следећем садржају: 
1. ОПШТИ ДЕО

1.1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Циљеви израде Плана 

1.2 ОБУХВАТ ПЛАНА  
Граница и површина простора обухваћеног ПДР-ом 

1.3 ПРАВНИ ОСНОВ  
1.4 ПЛАНСКИ ОСНОВ  
1.5 ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

-Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. год. („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 88/10)

1.6 ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА 
САОБРАЋАЈ  
ИНФРАСТРУКТУРА  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  
ТК МРЕЖА  
ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВАЖНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ  
ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

2. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
КОРИШЋЕНИ ТЕРМИНИ:  
ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

2.1 ПЛАНИРАНА НАМЕНА  
2.1.1 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Јавне саобраћајне површине  
2.1.2 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ  
2.2 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  
2.2.1 ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ И СЕИЗМИЧКЕ ОДЛИКЕ ТЕРЕНА 

Сеизмичке одлике терена 
2.2.2 МЕРЕ ЗАШТИТЕ  

Заштита градитељског наслеђа 
Заштита животне средине  
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966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980/1, 980/2, 981/1,
981/2, 982, 983.

Планом детаљне регулације обухваћен је простор површине од 437ha.

Члан 3.
Основни циљ израде овог Плана јесте анализа предметне локације у

архитектонско-урбанистичком смислу и преиспитивање могућности и ограничења за
изградњу жељених садржаја у склопу соларне електране и то:
- да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке
погодности, морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна
опремљеност локације) створе плански и правни предуслови за изградњу соларне 
електране са припадајућом инфраструктуром,
- дефинисање система преноса, начин и техничке карактеристике прикључења на 
електро-енергетски систем Србије,
- дефинисање утицаја планираног система на природну средину, насељена места у
ближем и даљем окружењу, постојећу путну мрежу и укупну инфраструктуру,
- дефинисање правила грађења на пољопривредном земљишту ван простора 
соларне електране у обухвату ПДР-а.

Члан 4.
План детаљне регулације за изградњу соларне електране „Соларина” на 

територији града Зајечара који је израдилo Друштво са ограниченом одговорношћу
ПРОЈЕКТУРА  Д.О.О. БЕОГРАД, усваја се у следећем садржају:
1. ОПШТИ ДЕО 

1.1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Циљеви израде Плана

1.2 ОБУХВАТ ПЛАНА 
Граница и површина простора обухваћеног ПДР-ом

1.3 ПРАВНИ ОСНОВ
1.4 ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.5 ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

-Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. год. („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 88/10)

1.6 ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА
САОБРАЋАЈ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
ТК МРЕЖА 
ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВАЖНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ 
ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
КОРИШЋЕНИ ТЕРМИНИ:
ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

2.1 ПЛАНИРАНА НАМЕНА 
2.1.1 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Јавне саобраћајне површине 
2.1.2 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
2.2 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
2.2.1 ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ И СЕИЗМИЧКЕ ОДЛИКЕ ТЕРЕНА

Сеизмичке одлике терена 
2.2.2 МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Заштита градитељског наслеђа
Заштита животне средине

Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода, за противпожарну 
заштиту и мере цивилне заштите људи и добара  

2.2.3 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 
2.2.3.1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 

Мрежа некатегорисаних (атарских) путева 
2.2.3.2 ПРАВИЛА ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 
2.2.3.3 ПЛАНИРАНИ КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ 

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 
ВОДОВОД 
КАНАЛИСАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИХ ЗА УЛИЦЕ  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  
Подземне инсталације у функцији соларне електране  
Електрична енергија за сопствене потребе трафостанице и соларне електране 
ТК МРЕЖА  

2.2.4 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

2.2.4.1 ПОВРШИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ НАМЕНУ У ФУНКЦИЈИ СОЛАРНЕ 
ЕЛЕКТРАНЕ 

ЗОНА „СЕ“ – зона зa производњу електричне енергије - површине за нeсмeтaнo 
функциoнисaњe соларне електране 
Фотонапонски панели  
Систем уземљења  
Приступни путеви/пролази  

2.2.4.2 ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ НАМЕНУ 
ЗОНА „ТС“ – зона зa изградњу трафостанице у функцији соларне електране 

3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
3.1 ПРЕДЛОГ ЦЕЛИНА ИЛИ ЗОНА ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ
3.2 ОДНОС ПРЕМА ВАЖЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

4. II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
5. III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Члан 5. 
Саставни део Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране 

„Соларина” на територији града Зајечара је Извештај о стратешкој процени утицаја 
Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „Соларина” на 
територији града Зајечара на животну средину, на који је прибављена сагласност 
Канцеларије за заштиту животне средине, Решењем IV/04 бр. 501-66/2022 од 
07.04.2022. године. 

Члан 6. 
Текстуални део Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране 

„Соларина” на територији града Зајечара, од поглавља „1. ОПШТИ ДЕО” до 
поглавља „3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА” је саставни део ове Одлуке.  

План детаљне регулације за изградњу соларне електране „Соларина” на 
територији града Зајечара биће објављен у електронском облику и доступан на 
интернету и у Централном регистру планских докумената. 

План детаљне регулације за изградњу соларне електране „Соларина” на 
територији града Зајечара, у аналогном облику, је доступан у архиви Одељења за 
урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске управе града 
Зајечара, Улица Крфска бр.4, Зајечар. 
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Члан 7. 
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за урбанизам, грађевинске и 

комуналне стамбене послове Градске управе града Зајечара и Главни урбаниста 
града Зајечара. 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Зајечара”. 

I број 350-11/2022 
У Зајечару, 09.05.2022. године 

      СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

     ПРЕДСЕДНИК      
  Стефан Занков,с.р. 
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Члан 7.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за урбанизам, грађевинске и

комуналне стамбене послове Градске управе града Зајечара и Главни урбаниста 
града Зајечара.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном

листу града Зајечара”.

I број 350-11/2022
У Зајечару, 09.05.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.

Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана 09.05.2022. године, на основу члана 35, 
став 7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14, 
83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон 9/20 и 52/21), Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. 32/19) и 
члана 40, тачка 5. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара“ бр. 4/2019 и 67/2021), 
донела је: 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „СОЛАРИНА“ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

1. ОПШТИ ДЕО
 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

На Седници Скупштине града Зајечара одржаној дана 29.06.2021. године донета је Одлука о 
изради Плана детаљне регулације за изгрaдњу СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „СОЛАРИНА“ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧAРА бр: 350-20/2021од 29.06.2021. (Сл. лист Града Зајечара бр. 46/21) 
у даљем тексту: План. 

Чланом 11. Одлуке је наведено да је донешена Одлука о приступању изради стратешке процене 
утицаја Планa на животну средину бр: 350-13/2021од 28.05.2021. 

Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове 
градске управе Зајечар. 

На основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 
37/19 - др. закон 9/20 и 52/21), након обављеног раног јавног увида и прикупљених услова и 
мишљења надлежних органа и институција, приступило се изради Нацрта плана. 
Након обављеног раног јавног увида, Комисија за планове је анализирала разлику границе 
обухвата дефинисане Одлуком о приступању изради ПДР-а и оне која је анализирана у материјалу 
за рани јавни увид и закључила да није потребно мењати Одлуку о изради Плана. 
Наиме, обухват предвиђен материјалом за рани јавни увид , као и овим Нацртом је мање површине 
од обухвата који је дефинисан Одлуком о изради Плана, при чему корекција границе не утиче на 
непосредно окружење, а услови надлежних институција су исходовани за подручје у оквиру  
кориговане границе. 

Циљеви израде Плана 

Основни Циљ израде овог Плана јесте анализа предметне локације у архитектонско-
урбанистичком смислу и преиспитивање могућности и ограничења за изградњу жељених садржаја 
у склопу соларне електране и то: 

- да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке погодности,
морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна опремљеност локације)
створе плански и правни предуслови за изградњу соларне електране са припадајућом
инфраструктуром,
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- дефинисање система преноса, начин и техничке карактеристике прикључења на електро-
енергетски систем Србије,

- дефинисање утицаја планираног система на природну средину, насељена места у ближем
и даљем окружењу, постојећу путну мрежу и укупну инфраструктуру,

- дефинисање правила грађења на пољопривредном земљишту ван простора соларне
електране у обухвату ПДР-а.

 ОБУХВАТ ПЛАНА 

Граница и површина простора обухваћеног ПДР-ом 

Одлуком о изради Плана детаљне регулације дефинисана је оквирна граница планског подручја 
од 1702 ha. 
Приликом припреме Материјала за рани јавни увид смањена је граница обухвата на 437 ha, 
У складу са сагледаним просторним могућностима  и прецизније одређеним намерама Наручиоца 
за реализацију жељених садржаја и то тако што је читава „Зона 2“ у КО Глоговица изузета, док је 
„Зона 3“ проширена у западном делу и у Плану дефинисана као „Целина 1“ (површине ~190ха), а 
„Зона 1“ из Одлуке смањена је и подељена на северни део -„Целина 2“ (површине ~110ха)-и јужни 
део- „Целина 3“(површине ~109ха). 

Границом Плана обухваћен је део територије административног подручја града Зајечара у три 
целине у оквиру којих је планиран развој соларне електране, укупне површине од 437ha део јужно, 
а део северно од насељеног места Салаш и то на територији катастарских општина Салаш, 
Дубочане и Мала Јасикова. 

Катастарске парцеле у обухвату овог ПДР-а су следеће: 
У оквиру Целине 1, КО Салаш:  
1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017, 
1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035, 
1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053, 
1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071, 
1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096, 
1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114, 
1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132, 
1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148/1,1148/2, 
1149,1150/1,1150/2,1150/3,1150/4,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,
1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1186,1201,1215,1225,1240,1249,1250,1256,1257, 
1744,1763,1766,1768,1769,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816, 
1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834, 
1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848/1,1848/2,1849,1850/1, 
1850/2,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,
1868,1879,1881/1,1881/2,1882/1,1882/2,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,
1894,1911,1912,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929, 
1930,1931,1932,1933/1,1933/2,1934/1,1934/2,1934/3,1935,1936,1937/1,1937/2,1937/3,1937/4,1937/5,
1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1952,1969,1971,1972,1974,1976,1977,1978, 
1979,1980,2320,2321,2322,2324,2342,2343,2528,2529,2530,2531,324,325,329,330,900/2,902,903, 
904,905,906,907,908,909,910,911,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,9819,982,9821,
983,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999 
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- дефинисање система преноса, начин и техничке карактеристике прикључења на електро-
енергетски систем Србије,

- дефинисање утицаја планираног система на природну средину, насељена места у ближем
и даљем окружењу, постојећу путну мрежу и укупну инфраструктуру,

- дефинисање правила грађења на пољопривредном земљишту ван простора соларне
електране у обухвату ПДР-а.

ОБУХВАТ ПЛАНА

Граница и површина простора обухваћеног ПДР-ом

Одлуком о изради Плана детаљне регулације дефинисана је оквирна граница планског подручја
од 1702 ha. 
Приликом припреме Материјала за рани јавни увид смањена је граница обухвата на 437 ha, 
У складу са сагледаним просторним могућностима и прецизније одређеним намерама Наручиоца
за реализацију жељених садржаја и то тако што је читава „Зона 2“ у КО Глоговица изузета, док је
„Зона 3“ проширена у западном делу и у Плану дефинисана као „Целина 1“ (површине ~190ха), а
„Зона 1“ из Одлуке смањена је и подељена на северни део -„Целина 2“ (површине ~110ха)-и јужни
део- „Целина 3“(површине ~109ха). 

Границом Плана обухваћен је део територије административног подручја града Зајечара у три
целине у оквиру којих је планиран развој соларне електране, укупне површине од 437ha део јужно, 
а део северно од насељеног места Салаш и то на територији катастарских општина Салаш, 
Дубочане и Мала Јасикова. 

Катастарске парцеле у обухвату овог ПДР-а су следеће: 
У оквиру Целине 1, КО Салаш:  
1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017, 
1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035, 
1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053, 
1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071, 
1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096, 
1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114, 
1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132, 
1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148/1,1148/2, 
1149,1150/1,1150/2,1150/3,1150/4,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,
1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1186,1201,1215,1225,1240,1249,1250,1256,1257, 
1744,1763,1766,1768,1769,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816, 
1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834, 
1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848/1,1848/2,1849,1850/1, 
1850/2,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,
1868,1879,1881/1,1881/2,1882/1,1882/2,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,
1894,1911,1912,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929, 
1930,1931,1932,1933/1,1933/2,1934/1,1934/2,1934/3,1935,1936,1937/1,1937/2,1937/3,1937/4,1937/5,
1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1952,1969,1971,1972,1974,1976,1977,1978, 
1979,1980,2320,2321,2322,2324,2342,2343,2528,2529,2530,2531,324,325,329,330,900/2,902,903, 
904,905,906,907,908,909,910,911,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,9819,982,9821,
983,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999

У оквиру Целине 2, КО Салаш: 
6735,7878,7878,7879/1,7879/2,7879/3,7922/17,7922/17,7922/3,7922/3,7980,7981,7982,7983,7984, 
7985,7986,7987,7997,7998,7999,8000,8001,8002,8003,8004,8005,8006,8176,8178,8183,8182,8181, 
8180,8179,8177,8184,8185,8186,8187,8188,8189,8190,8191,8192,8193,8194,8195,8196,8197,8198, 
8199/1,8199/2,8200/1,8200/1,8200/2,8200/4,8200/5,8201,8202,8203,8204,8205,8206,8207,8208,8209,
8210,8211,8212,8213,8214,8215/1,8215/2,8216,8217,8218,8219,8220,8221,8222,8223,8224,8225,822
6,8227,8228,8229,8230,8231,8232,8233,8234,8235,8236,8237,8238,8242,8243,8244,8245,8246,8247,
8248,8249,8250,8251,8252,8253,8254,8255,8256,8257,8258,8259,8260/1,8260/2,8261,8262,8263,826
4,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272,8273,8274,8275,8276,8277,8278,8279,8280,8281,8282,
8283,8284,8285,8286,8287,8288,8289,8290,8291,8292,8293,8294,8295,8296,8297,8298,8299,8300, 
8301,8302,8303,8304,8305,8306,8307,8308,8309/1,8309/2,8310,8311,8312,8313,8314,8315,8316,831
7,8318,8319,8320,8321,8322,8323,8324,8325,8326,8327,8328,8329,8330,8331/1,8331/2,8331/3,8332,
8333,8334,8335,8336,8337,8338,8339,8340,8341,8342,8343,8344,8345,8346,8347,8348,8349,8350,8
351,8352,8353,8354,8355,8356,8357,8358,8359,8360,8361,8362,8363,8364,8365,8366,8367,8368,83
69,8370,8371,8372,8373,8374,8375/1,8375/2,8376,8377,8378/1,8378/2,8379,8380,8381,8382,8383/1,
8383/2,8384,8385,8386,8387,8388,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,8397,8398,8399,8400,
8401,8402,8403,8404,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8412,8413,8414/1,8414/2,8415/1,8415/2,8416,
8417,8418,8419,8420,8421,8422,8423,8424,8427,8430,8431,8432,8434,8435,8436,8437,8438,8439, 
8441,8442,8443,8444,8445,8446,8447,8448,8449,8450,8451,8452,8453,8454,8455,8456,8457,8458, 
8459,8460,8461,8462,8463,8533,8534,8535,8536,8537,8538,8539,8540,8541,8542,8543,8544,8545, 
8546,8547,8549,8550,8551,8552,8553,8554,8556/1,8556/2,8557,8558,8559,8560,8561,8562,8563, 
8564,8565,8566,8601,8602,8603,8604,8605/1,8605/2,8605/3,8605/4,8605/5,8605/6,8605/7,8605/8, 
8605/9,8606,8607/1,8608/1,8608/2,8608/3,8608/4,8608/5,8608/6,8609/1,8609/2,8610/1,8610/2,8610/3,
8610/4,8611,8611,8611,8611,8611,8611,8612,8613,8614,8615,8616,8617,8618,8619,8620,8621,8622,
8623,8624,8625,8626,8627,8628,8629,8630,8631,8632,8633,8634,8635,8636,8637,8638,8639,8640, 
8641,8642,8643,8644,8645,8646,8647,8648,8649,8650,8651,8652,8653,8654,8655,8656,8657,8658, 
8659,8660,8661,8662,8663,8664,8665,8666,8667,8994,9000,9001,9004,9005,9006,9007,9008,9009, 
9010,9011,9012,9013,9014,9015,9016,9017,9018,9025,9026,9027,9028,9029,9030,9031,9032,9033, 
9035, 9846,9848,9849/1,9849/2,9850. 

У оквиру Целине 3 
КО Дубочане: 3779,3780,3781/1,3784,3785,3786,3787,3788,6002/1 

КО Мала Јасикова: 
1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028, 
1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046, 
1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064, 
1065,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083, 
1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102, 
1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120, 
1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150, 
1151,1172,1173,1439,1440,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457, 
1458,1459,1461/1,3868,925/1,925/10,925/11,925/12,925/9,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,
976,977,978,979,980/1,980/2,981/1,981/2,982,983 

Планом детаљне регулације обухваћен је простор од cca 437ha. 

У случају неслагања текстуалног дела са графичким прилогом, важе подаци са графичких прилога 
бр.01.1-01.3 „КАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ Р 1:5000 
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 ПРАВНИ ОСНОВ 
Правни основ израде Плана представља: 
 Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и
37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21),

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања ("Службени гласник PC" бр. 32/19),

 Одлука о изради Плана детаљне регулације за изгрaдњу СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ
„СОЛАРИНА“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧЕРА бр: 350-20/2021од 29.06.2021. (Сл. лист
Града Зајечара бр. 46/21).

Како је чланом 46, став 2, Закона о планирању и изградњи и дефинисано, Одлуком је дефинисана 
оквирна гранива планског документа док се у фази Нацрта дефинише коначна граница. 
Приликом припреме Материјала за рани јавни увид овог ПДР-а, смањена је граница обухвата на 
437 ha, у складу са сагледаним просторним могућностима  и прецизније одређеним намерама 
Наручиоца за реализацију жељених садржаја, а по прибаљеном позитивном мишљењу Комисије 
за планове града Зајечара. 

 ПЛАНСКИ ОСНОВ 
Плански основ за израду Плана садржан je у следећим планским документима вишег реда: 

- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. год. („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 88/10),

- Просторни план територије града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 15/2012).

 ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. год. („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 88/10)

У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора 
енергије (ОИЕ), чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и 
очување природне и животне средине. 
Република Србија има природне погодности и добар потенцијал за производњу енергије из 
обновљивих извора, што би могло да допринесе смањењу увозне зависности земље и умањи 
штетне ефекте стаклене баште. У обновљиве изворе енергије чији потенцијал постоји у Републици 
Србији спадају: енергија биомасе (укључујући биогас и биогориво), енергија малих 
хидроелектрана, енергија сунца, енергија ветра и геотермална енергија. 

Основни циљ је значајније повећање учешћа ОИЕ у енергетском билансу Републике Србије, уз 
поштовање принципа одрживог развоја. 

Као неопходан предуслов изградње соларне електране, планираног капацитета, треба предвидети 
њено прикључење на преносну мрежу, одговарајућег капацитета. Како се по правилу изградња 
ових објеката и мрежа одвија на територијама локалних самоуправа, за њихову реализацију је 
потребно да се израде одговарајући урбанистички планови. 
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 ПРАВНИ ОСНОВ 
Правни основ израде Плана представља: 
 Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и
37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21),

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања ("Службени гласник PC" бр. 32/19),

 Одлука о изради Плана детаљне регулације за изгрaдњу СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ
„СОЛАРИНА“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧЕРА бр: 350-20/2021од 29.06.2021. (Сл. лист
Града Зајечара бр. 46/21).

Како је чланом 46, став 2, Закона о планирању и изградњи и дефинисано, Одлуком је дефинисана 
оквирна гранива планског документа док се у фази Нацрта дефинише коначна граница. 
Приликом припреме Материјала за рани јавни увид овог ПДР-а, смањена је граница обухвата на 
437 ha, у складу са сагледаним просторним могућностима  и прецизније одређеним намерама 
Наручиоца за реализацију жељених садржаја, а по прибаљеном позитивном мишљењу Комисије 
за планове града Зајечара. 

 ПЛАНСКИ ОСНОВ 
Плански основ за израду Плана садржан je у следећим планским документима вишег реда: 

- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. год. („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 88/10),

- Просторни план територије града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 15/2012).

 ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. год. („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 88/10)

У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора 
енергије (ОИЕ), чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и 
очување природне и животне средине. 
Република Србија има природне погодности и добар потенцијал за производњу енергије из 
обновљивих извора, што би могло да допринесе смањењу увозне зависности земље и умањи 
штетне ефекте стаклене баште. У обновљиве изворе енергије чији потенцијал постоји у Републици 
Србији спадају: енергија биомасе (укључујући биогас и биогориво), енергија малих 
хидроелектрана, енергија сунца, енергија ветра и геотермална енергија. 

Основни циљ је значајније повећање учешћа ОИЕ у енергетском билансу Републике Србије, уз 
поштовање принципа одрживог развоја. 

Као неопходан предуслов изградње соларне електране, планираног капацитета, треба предвидети 
њено прикључење на преносну мрежу, одговарајућег капацитета. Како се по правилу изградња 
ових објеката и мрежа одвија на територијама локалних самоуправа, за њихову реализацију је 
потребно да се израде одговарајући урбанистички планови. 

Техничко-економске анализе и процене еколошке прихватљивости, као и расположиви капацитети 
преносне и дистрибутивне мреже ће определити приоритете у овој области са отвореним 
ризицима које имају Инвеститори у развоју пројеката. 

 Услови и смернице из Просторног плана територије града Зајечара ("Сл. лист града
Зајечара", бр. 15/2012)

У смерницама за имплементацију је, између осталог, међу основним мерама инструментима 
политике развоја саобраћаја и инфраструктурних система,  наведено да је неопходно обезбеђење 
средстава из буџета Републике Србије преко министарстава надлежних за енергетику и рударство 
и животну средину, и средстава приватног сектора за истраживање и комерцијално коришћење 
локалних обновљивих извора енергије, као и подстицајних и кредитних средстава за улагања у 
енергетски ефикасну изградњу и нове енергетски ефикасније и еколошки прихватљивије 
технологије. 

Нови и обновљиви извори енергије (НОИЕ) имаће највећи значај у сектору личне и опште 
потрошње и пољопривреде, а мање у домену индустрије и електроенергетике.  
Од нових и обновљивих извора енергије порашће коришћење/примена енергије ветра, соларне 
енергије и биомасе у складу са резултатима истраживања и утврђеном оправданошћу улагања, 
као и коришћење хидроенергије.  

На основу Закона о заштити животне средине (чл. 35. и 36), Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину и Закона о процени утицаја на животну средину, у току имплементације 
Просторног плана препоручује се израда стратешких процена утицаја на животну средину за 
одређене урбанистичке планове, док се за остале урбанистичке планове одлука о приступању или 
не приступању изради стратешке процене доноси се у складу са одредбама из чланова 5, 6. и 9. 
Закона о стратешкој процени утицаја.  
Имајући у виду величину инвестиције и специфичност интервенције у простору, могуће утицаје на 
окружење, предлаже се доношење Одлуке о изради стратешке процене утицаја предметног ПДР-
а на животну средину. 

 ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА  
Постојеће површине јавне намене су: 
 саобраћајне површине (постојећи државни, oпштински и некатегорисани путеви)

Постојеће површине осталих намена: 
 пољопривредно земљиште
 шумско земљиште

Земљиште које је предмет анализе, је претежно пољопривредно земљиште у приватној својини, 
које је у највећој мери девастирано и необрадиво, са мрежом некатегорисаних путева, којима се, 
према постојећем стању, остварује приступ пољопривредне механизације. Већи део земљишта у 
оквиру обухвата је под пашњацима седме класе.  
САОБРАЋАЈ 

Простор обухваћен ПДР-ом обухвата делове мреже општинских и некатегорисаних путева као и 
деоницу државног пута II Б реда бр.398 од стационаже км13+373 до км14+336. Преко наведених и 
других саобраћајница локалног карактера простор је повезан са државним путем I Б реда бр.35 
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(Рготина-Салаш-Буково, коридор Е-771) протеже наоко 2-2,5км источно од обухвата ПДР-а као и 
државним путевимa II Б реда бр.398 који тангира у северном делу целину 2 и пута бр.399 који се 
протеже на око 500м до 1км западно од целине 1. Предметном подручју је могуће обезбедити 
приступ са још неколико општинских путева. 

Приликом дефинисања диспозиције соларних поља планира се максимално коришћење постојеће 
путне мреже како би се у највећој могућој мери избегла оштећења необрађених површина, 
вегетације уз пољопривредне површине и остатке природних или полуприродних станишта. 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Обзиром да је статус земљишта обухваћеног ПДР-ом, углавном пољопривредно земљиште, 
односно некатегорисани путеви у јавној својини, парцеле у обухвату претежно нису комунално 
опремљене. 
Такође, према подацима прикупљеним од надлежник комуналних и других јавних предузећа у току 
израде Плана, може се констатовати да у обухвату Плана постоје 110 i 400kV далеководи са 
заштитним појасом којији постављају одређена ограничења за планирање жељених садржаја. 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

У складу са условима „Електродистрибуције Србије“ Огранак Зајечар , од дана 03.12.2021. 
године под бројем 130-00-UTD-003-1673/2021-003, парцеле које су предмет овог Плана налазе 
се на простору где постоје електроенергетски објекти у надлежности „Електрмреже Србије“ АД 
Београд, и то: 

 400kV br. 402 ТС Бор 2 – РП Ђердап 1,
 110kV br.147/2 TS Бор 2 – ТС Неготин и
 110kV br. 1166 РП Ђердап 2 – ТС Велики Кривељ

Заштитни појас надземних водова напонског нивоа 110 kV у зависности од: 
 сигурносна висина износи 5м (односно 7м за далеководе напонског нивоа 400 kV)
 сигурносна удаљеност 4м (односно 6м за далеководе напонског нивоа 400 kV)
 вертикална удаљеност најмање 3м (односно 5м за далеководе напонског нивоа 400 kV)
 минимално растојање соларних панела 20м од тела стуба или 15м од затега стуба (ако

постоје)
Ако локација соларне електране буде у оквиру заштитног појаса далековода у власништву ЕМС 
АД, обезбедити сагласност на Елаборат о могућностима планираних објеката у  заштитном појасу 
далековода. 
ТК МРЕЖА 

Увидом у техничку документацију, „Телеком Србија“ а.д. Дирекције за технику, сектор за 
мрежне операције, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, од дана 26.10.2021.године 
број Д211-472632/2-2021, утврдила је да у зони планираних радова постоје ТТ инсталације и то: 
приводни оптички кабл за Малу Јасикову, два постојећа ПП линка и активна базна станица MTС 
3AС18 Мала Јасикова на локацији 22°18’8.36’’E; 44°4’59.88’’N.  
ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВАЖНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ 

Простор обухвата Плана не налази се унутар заштићених подручја, за које је спроведен или 
покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошки значајних подручја еколошке 
мреже Републике Србије.  
ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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(Рготина-Салаш-Буково, коридор Е-771) протеже наоко 2-2,5км источно од обухвата ПДР-а као и
државним путевимa II Б реда бр.398 који тангира у северном делу целину 2 и пута бр.399 који се
протеже на око 500м до 1км западно од целине 1. Предметном подручју је могуће обезбедити
приступ са још неколико општинских путева.

Приликом дефинисања диспозиције соларних поља планира се максимално коришћење постојеће
путне мреже како би се у највећој могућој мери избегла оштећења необрађених површина, 
вегетације уз пољопривредне површине и остатке природних или полуприродних станишта. 
ИНФРАСТРУКТУРА

Обзиром да је статус земљишта обухваћеног ПДР-ом, углавном пољопривредно земљиште, 
односно некатегорисани путеви у јавној својини, парцеле у обухвату претежно нису комунално
опремљене. 
Такође, према подацима прикупљеним од надлежник комуналних и других јавних предузећа у току
израде Плана, може се констатовати да у обухвату Плана постоје 110 i 400kV далеководи са
заштитним појасом којији постављају одређена ограничења за планирање жељених садржаја.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

У складу са условима „Електродистрибуције Србије“ Огранак Зајечар , од дана 03.12.2021. 
године под бројем 130-00-UTD-003-1673/2021-003, парцеле које су предмет овог Плана налазе
се на простору где постоје електроенергетски објекти у надлежности „Електрмреже Србије“ АД
Београд, и то: 

 400kV br. 402 ТС Бор 2 – РП Ђердап 1,
 110kV br.147/2 TS Бор 2 – ТС Неготин и
 110kV br. 1166 РП Ђердап 2 – ТС Велики Кривељ

Заштитни појас надземних водова напонског нивоа 110 kV у зависности од:
 сигурносна висина износи 5м (односно 7м за далеководе напонског нивоа 400 kV)
 сигурносна удаљеност 4м (односно 6м за далеководе напонског нивоа 400 kV)
 вертикална удаљеност најмање 3м (односно 5м за далеководе напонског нивоа 400 kV)
 минимално растојање соларних панела 20м од тела стуба или 15м од затега стуба (ако

постоје)
Ако локација соларне електране буде у оквиру заштитног појаса далековода у власништву ЕМС
АД, обезбедити сагласност на Елаборат о могућностима планираних објеката у заштитном појасу
далековода. 
ТК МРЕЖА

Увидом у техничку документацију, „Телеком Србија“ а.д. Дирекције за технику, сектор за
мрежне операције, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, од дана 26.10.2021.године
број Д211-472632/2-2021, утврдила је да у зони планираних радова постоје ТТ инсталације и то: 
приводни оптички кабл за Малу Јасикову, два постојећа ПП линка и активна базна станица MTС
3AС18 Мала Јасикова на локацији 22°18’8.36’’E; 44°4’59.88’’N. 
ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВАЖНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ

Простор обухвата Плана не налази се унутар заштићених подручја, за које је спроведен или
покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошки значајних подручја еколошке
мреже Републике Србије.
ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Приликом израде Стратешке процене утицаја потребно је дати преглед постојећег стања и 
квалитета природне и животне средине на подручју за које се Извештај односи, јер карактеристике 
постојећег стања представљају основу за свако истраживање проблематике животне средине на 
одређеном простору. Квалитет животне средине је сагледан као један од основних критеријума за 
уравнотежен и одржив развој. Основне карактеристике постојећег стања за потребе овог 
истраживања дефинисане су на основу теренских опсервација, расположивих података и доступне 
стручне и научне литературе. 

Клима - Клима ширег подручја је умерено континентална. На станици Зајечар је присутан утицај 
климе Влашко – понтијског басена. Највише кишних дана је у мају и јуну, а најмање у септембру. 
Средња годишња температура је 10,4 степена. Као и у другим деловим Републике Србије у 
последње две деценије бележе се климатски поремећаји, који се манифестују већим 
температурним амплитудама у току целе године (бележе се максималне дневне температуре и у 
летњем и у зимском периоду). Такође, јављају се изразите неравномерности у падавинама 
(просторне и временске), што је узроковало појавом поплава у Тимочкој крајини, посебно у 
најнижим – северноисточним деловима. У погледу климатских промена, према подацима 
регистрованим у оквиру Глобалног климатског осматрачког система и националне мреже 
метеоролошких станица, тренд пораста температуре ваздуха бележи се у хемисферским 
размерама, с тим да су појавни облици и у регионалним и локалним размерама. Тренд раста 
температуре ваздуха у другој половини 20. века бележи се и на већем делу територије Републике 
Србије. У погледу тренда падавина регистрованом у току 20. века, постоје велике регионалне и 
локалне разлике. Региструје се претежно тренд смањења падавина које у појединим локалитетима 
износи до 20%. На територији Србије, у периоду 1950-2005. година највеће смањење падавина 
(око 120mm на годишњем нивоу) забележено је у Тимочкој крајини. У обухвату ПДР-а издваја се 
прелазна климатска зона која је иначе заступљена на надморским висинама 700 до 1300m. У овој 
климатској зони јавља се модификована планинска клима, која је сличнија планинској него 
долинској, али има блажу климу од планинске, што се одражава на тип вегетације и могућност 
гајења неких пољопривредних култура. 

Природне погодности за коришћење соларне енергије – Могућност коришћења соларне 
енергије на територији града Зајечара на површинама нагнутим за 60° и 30° према југу, је велика 
(4,2-4,4 и 4,6-4,8 kWh/m2), као и на површинама нагнутим под углом географске ширине према југу 
према подацима за јануар и јули (преко 6,2 у јулу и преко 2,6 kWh/m2 у јануару), са нешто мањим, 
али значајним потенцијалом када се ради о хоризонталним површинама (1,4-1,5 у јануару и 6,4-
6,5 kWh/m2 у јулу). 
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Слика 1.2. Просечна годишња дневна енергија глобалног зрачења у Србији на површину са 
нагибом 60° и 30°и оријентацијом према југу (kWh/m2) 

Слика 1.3. Просечна дневна енергија глобалног зрачења на површину са нагибом једнаким 
географској ширини и оријентацијом према југу у јулу и јануару (kWh/m2) 
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Слика 1.4. Просечна дневна енергија глобалног зрачења на хоризонталну површину  
У јануару и јулу (kWh/m2) 

Хидрографске карактеристике -  У зависности од климе и петрографског састава су и 
хидрографске одлике подручја. У кречњачким теренима вода понире и подземно тече. Слив реке 
Тимок представља најзначајнији речни систем. Хидрографски феномени Источне Србије само су 
делимично заступљени, и то на петрографској граници јављају се пукотине са воденим жицама на 
којима су локални извори и врела.Чињеница је да је ово крашки терен, добро водопропустан у који 
се процеди највећи део атмосферских падавина. Хидрографска мрежа није развијена, а стални 
водоток је река Бели Тимок. 

Културна добра – У складу са условима Завода за заштиту споменика културе Ниш, 1468/2-02 
од 29.11.2021. године констатовано је да на предметном простору у оквиру локација планираних 
за изградњу Соларне електране „СОЛАРИНА“ није извршена систематска проспекција и 
валоризација непокретног културног наслеђа, археолошког наслеђа и ратних меморијала, те нису 
утврђен непокретна културна добра, евидентирана добра која уживају претходну заштиту или 
евидентирани ратни меморијали, али се констатује да се ради о археолошки неистражени простор. 

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Стање квалитета елемената животне средине у граду Зајечар је резултат интеракције досадашњег 
развоја и природних детерминанти. Квалитетна животна средина је важан фактор будућег развоја 
града и огледа се кроз обезбеђивање здраве животне средине за становништво. Очувањем здраве 
животне средине, како на територији града Зајечар, тако и у суседним општинама, стварају се 
предуслови и значајни потенцијал за развој. На планском подручју претежно су заступљени 
природни, делимично измењени, и у мањој мери антропогени предели. Највеће „еколошко” 
оптерећење је неусловно депоновање отпада, испуштање непречишћених отпадних вода из 
домаћинстава и привреде, негативни утицаји саобраћаја дуж коридора саобраћајница, као и 
негативни утицаји употребе фосилних горива у енергетске сврхе у домаћинствима и привреди. 
Може се закључити да највећи део територије града Зајечар није изложен значајнијем еколошком 
оптерећењу. Као актуелни еколошки проблем града Зајечара јавља се наслеђена деградирана 
површина око 700 хектара, која је поседица загађења пиритном јаловином из Рударско 
топионичарског басена Бор. 
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На подручју ПДР-а не врши се мониторинг животне средине тако да се оцена  главних елемената 
и показатеља стања животне средине изводи посредно, на основу расположивих података са 
подручја града Зајечара на основу којих се може закључити да је на територији града Зајечара 
стање квалитета животне средине, релативно добро, без већих притисака посебно на подручју 
ПДР-а, односно без значајних прекорачења законом прописаних граничних вредности. Може се 
констатовати да је на планском подручју и ширем окружењу квалитет животне средине релативно 
очуван. 

Квалитет ваздуха - условљен је климатским, географским, геоморфолошким карактеристикама, 
као и емисијом полутаната из разних сталних или повремених извора. Развој, потреба за енергијом 
и енергентима, урбанизација, развој саобраћаја условили су антропогени утицај на елементе 
животне средине, односно квалитет ваздуха. Основни чиниоци који утичу на квалитет ваздуха су: 
технолошки процеси и операције привреде, сагоревање бензина, дизел горива и другог погонског 
горива, трансформисањем хемијске енергије горива у механичку и топлотну. Претпоставка је да 
ће у Зајечару у будућем периоду неминовно доћи до развоја, што ће представљати одговарајући 
притисак на животну средину. Енергетска постројења за потребе привреде и индивидуалне 
котларнице у којима се врши сагоревање фосилних или чврстих горива доводе до емитовања 
загађујућих супстанци. Хемијски састав типичних 
загађујућих супстанци условљен је елементарним саставом фосилних горива. Истовремено, 
саобраћај представља трећи сегмент који утиче на квалитет саобраћаја. Емитују се угљеникови 
оксиди, азотови оксиди, сумпорни оксиди, као и тешки метали (олово), угљоводоници, дим и чађ. 
Аерополутанти потичу из: (1) индустрије (SО2, меркаптан, непријатни мириси и други полутанти); 
(2) котларница централног грејања у граду (фосилна горива), и (3) саобраћаја (NО, NО2, CО2,
угљоводоници, Pb, честице чађи, прашина и др.). Аерозагађења из домаћинстава и саобраћаја на
подручју општине су последица сагоревања чврстих и течних енергената и погонских фосилних
горива – нафтних деривата, угља и сл., и то следећих супстанци: чађ, пепео, дим, SО2, NH
једињења, CО2, Pb, алдехиди, честице и др. Доминантни извори загађења ваздуха су саобраћај и
привреда. Поред саобраћаја и привреде, домаћинства, односно насеља, представљају извор
потенцијалног загађивања услед комуналне неопремљености и неорганизованости (прикупљање
чврстог отпада, одвођење отпадних вода, нерешеног система даљинског грејања у урбаном
центру и сл.). На основу прелиминарне анализе постојећих загађивача, процењују се да на подучју
града постоје активности које су у незнатној мери загађују ваздух, али нема прекорачења ГВЕ.
Могући су мањи изузеци у самом градском центру и његовој периурбаној зони. С обзиром на
локалне климатске карактеристике (магловитост, низак ваздушни притисак, тишине/калме-без
ветра и сл.), емисије штетних супстанци могу имати кумулативно и синергијско дејство на квалитет
ваздуха. На смој локацији планиране соларне електране не постоје постоје емитери загађујућих
материја који су од значаја за квалитет ваздуха.

Квалитет вода - Извори загађења вода су: неконтролисано испуштање отпадних вода 
(индустријске/технолошке, фекалне/канализационе, атмосферске), неконтролисано одлагање 
отпада, поред путева, на пољопривредном земљишту, у близини речних токова, приобаљима, чак 
и у речним коритима, док је неадекватна употреба агрохемијских мера у занемарљивом малом 
обиму заступљена. Мерења стања вода врше се на рекама Бели Тимок, Црни Тимок и Борској 
реци у граду Зајечару. Мере се 12 показатеља (параметара): (1) растворени кисеоник; (2) проценат 
засићења кисеоником; (3) БПК-5; (4) ХПК; (5) степен сапробности; (6) највероватнији број коли- 
клица; (7) суспендоване материје; (8) Растворене материје; (9) pH; (10) Видљиве отпадне материје; 
(11) боја; (12) мирис. Класе вода се одређују на основу граничних вредности за показатеље
квалитета вода које су дате табеларно. Општа оцена је да квалитет површинских вода не одговара
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прописаним категоријама. Мерења квалитета вода врше се ван планског подручја, тако да нису 
примењива за потребе Стратешке процене. 

Квалитет земљишта - Еколошки притисак на земљиште присутно је у зонама концентрације 
становништва и привредних активности. Са становишта заштите квалитета земљишта значајан је 
проблем трајног губитка услед неконтролисане/стихијске пренамене најплоднијег земљишта у 
грађевинско. На загађивање тла доминантно утичу: (1) неадекватно депоновање чврстог отпада; 
(2) друге непланске активности (неконтролисано одлагање чврстог и течног отпада дуж
саобраћајница и сл.); (3) утицај саобраћаја (површинске воде са коловоза, таложење издувних
гасова, Pb и CaCl2 у зимском периоду).

Бука и вибрације су заступљени дуж саобраћајница, и у вршним часовима је најинтензивнија. 
Поред саобраћајница (државних путних праваца) повишена бука се могу јавити на локација у 
зонама свих видова саобраћаја и привредних постројења изван којих се налази планско подручје. 

2. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
КОРИШЋЕНИ ТЕРМИНИ: 

Соларна електрана: представља електроенергетски објекaт за производњу електричне енергије 
у смислу Закона о планирању и изградњи, а који чини систем који обухвата соларна поља (једно 
или више), подземне и надземне инсталације и објекте у функцији соларне електране, а који чине 
независну функционалну целину у смислу производње или потрошње електричне енергије и 
прикључења на електроенергетски систем Електромреже Србије. 
Соларни панел: представља oбјекат за производњу електричне енергије коришћењем енергије 
Сунца са свим својим саставним деловима потребним за рад укључујући носећу конструкцију и 
темељ. 
Соларно поље: представља систем који обухвата већи број соларних панела, подземне и 
надземне инсталације и објекте у функцији соларне електране, а који чине просторну целину која 
може, а не мора бити независна функционална целина у смислу производње или потрошње 
електричне енергије и прикључења на електроенергетски систем Електромреже Србије 
Подземне Инсталације: представљају све инсталације које је неопходно изградити, испитивати, 
одржавати, отклањати кварове на њима и по потреби заменити које су у делу трасе или у 
целокупној траси изграђене испод земље, а које су неопходне за функционисање соларног панела  
и соларне електране. 
Приступни пут: Представља пут и све саставне делове пута укључујући кривине и проширења 
потребне носивости, димензија, облика и положаја којe је неопходно привремено изградити и 
уклонити са привремено заузете парцеле због провоза, пролаза и транспорта који се односе на 
изградњу соларне електране. 
Обухват Плана детаљне регулације: Предстаавља земљиште у границама Обухвата плана 
детаљне регулације описаном у тачки А.2, за које су овим планом дефинисана правила грађења и 
уређења. 
Планско подручје: Представља земљиште дефинисано обухватом плана укључујући и земљиште 
у непосредном окружењу којим су обухваћени постојећи некатегорисани путеви који ће бити 
ангажовани у функцији приступних путева у току изградње и одржавања соларне ектране.  
ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 
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Планско подручје у оквиру ког је планирана соларна електрана “Соларина” одређено је границама 
обухвата Плана детаљне регулације у оквиру ког су дефинисане зоне са истим правилима 
уређења и грађења, а у складу са планираном наменом површина земљишта. 
У оквиру ове соларне електране планиране су три целине, а у оквиру сваке више групација 
соларних панела (соларна поља) која у међусобно повезана интерним саобрађајницама и 
пратећом инфраструктуром у функцији електране. 
Соларна поља могу, а не морају чинити независне функционалне целине у смислу производње 
или потрошње електричне енергије и прикључења на електроенергетски систем Електромреже 
Србије. Укупна снага соларне електране је око 150 МW, а појединачна снага соларних панела ће 
бити дефинисана приликом техничке разраде пројекта у складу са фазама и динамиком 
реализације као и техничким карактеристикама појединих типова соларних панела који ће бити 
уграђени у оквиру свих или појединачних соларних поља. 
2.1 ПЛАНИРАНА НАМЕНА 
У оквиру анализираног обухвата, Планом се дефинишу основне намене површина у оквиру којих 
се дефинишу правила за изградњу објеката у функцији соларне електране и инфраструктурних 
објеката у оквиру површина јавне и остале намене. 

Планиране намене површина у обухвату Плана су: 
површине јавне намене: 

 јавне саобраћајне површине

површине осталих намена: 
 површине за пољопривредну намену,
 површине за инфраструктурне објекте у функцији соларне електране.

Планирана намена површина приказана је на графичком прилогу бр. 03.1-03.3 „План намене 
површина са поделом на урбанистичке зоне и јавно и остало земљиште“ (Р 1:5000) 

2.1.1 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Јавне саобраћајне површине 

У oквиру прoстoрa сa нaмeнoм зa сaoбрaћaj и мaнипулaтивнe пoвршинe, поред постојећих и 
планираних коридора општинских путева, планирана је изградња нових приврeмeних 
сaoбрaћajницa, рехабилитација или рeкoнструкциja пoстojeћих некатегорисаних путeвa, сa 
кoридoримa зa плaнирaнe инфрaструктурнe систeмe и прoстoр пoтрeбaн зa тeхнoлoгиjу изгрaдњe. 
Пoдзeмна енергетска и телекомуникациона кабловска мрежа, по потреби и систем уземљења који 
међусобно повезују соларне панеле и соларна поља и читав комплекс са местом за испоруку 
произведене енергије у електроенергетску мрежу и на телекомуникациони систем, а у складу са 
технологијом, се прeтeжнo прoтeже у границама пoстojeћих кaтaстaрских пaрцeлa некатегорисаних 
путeвa, а по потреби и преко осталих парцела. 

У складу са општим правилима и техничким прописима у односу на јавне путеве, општинске и 
некатегорисане који су у надлежности локалне самоупрве потребно је испоштовати следеће 
услове: 
 полагање предметних инсталација мора бити на дубини од најмање 0,8 m од најниже тачке

терена, и то:
o за каблове напона до 1 kV - 0,80 м
o за каблове мреже 35 kV - 1,10 м
o Међусобни размаци при полагању каблова у ров треба да износе:
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Планско подручје у оквиру ког је планирана соларна електрана “Соларина” одређено је границама
обухвата Плана детаљне регулације у оквиру ког су дефинисане зоне са истим правилима
уређења и грађења, а у складу са планираном наменом површина земљишта. 
У оквиру ове соларне електране планиране су три целине, а у оквиру сваке више групација
соларних панела (соларна поља) која у међусобно повезана интерним саобрађајницама и
пратећом инфраструктуром у функцији електране.
Соларна поља могу, а не морају чинити независне функционалне целине у смислу производње
или потрошње електричне енергије и прикључења на електроенергетски систем Електромреже
Србије. Укупна снага соларне електране је око 150 МW, а појединачна снага соларних панела ће
бити дефинисана приликом техничке разраде пројекта у складу са фазама и динамиком
реализације као и техничким карактеристикама појединих типова соларних панела који ће бити
уграђени у оквиру свих или појединачних соларних поља.
2.1 ПЛАНИРАНА НАМЕНА
У оквиру анализираног обухвата, Планом се дефинишу основне намене површина у оквиру којих
се дефинишу правила за изградњу објеката у функцији соларне електране и инфраструктурних
објеката у оквиру површина јавне и остале намене. 

Планиране намене површина у обухвату Плана су: 
површине јавне намене: 

 јавне саобраћајне површине

површине осталих намена: 
 површине за пољопривредну намену,
 површине за инфраструктурне објекте у функцији соларне електране.

Планирана намена површина приказана је на графичком прилогу бр. 03.1-03.3 „План намене
површина са поделом на урбанистичке зоне и јавно и остало земљиште“ (Р 1:5000)

2.1.1 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Јавне саобраћајне површине

У oквиру прoстoрa сa нaмeнoм зa сaoбрaћaj и мaнипулaтивнe пoвршинe, поред постојећих и
планираних коридора општинских путева, планирана је изградња нових приврeмeних
сaoбрaћajницa, рехабилитација или рeкoнструкциja пoстojeћих некатегорисаних путeвa, сa 
кoридoримa зa плaнирaнe инфрaструктурнe систeмe и прoстoр пoтрeбaн зa тeхнoлoгиjу изгрaдњe. 
Пoдзeмна енергетска и телекомуникациона кабловска мрежа, по потреби и систем уземљења који
међусобно повезују соларне панеле и соларна поља и читав комплекс са местом за испоруку
произведене енергије у електроенергетску мрежу и на телекомуникациони систем, а у складу са
технологијом, се прeтeжнo прoтeже у границама пoстojeћих кaтaстaрских пaрцeлa некатегорисаних
путeвa, а по потреби и преко осталих парцела.

У складу са општим правилима и техничким прописима у односу на јавне путеве, општинске и
некатегорисане који су у надлежности локалне самоупрве потребно је испоштовати следеће
услове:
 полагање предметних инсталација мора бити на дубини од најмање 0,8 m од најниже тачке

терена, и то:
o за каблове напона до 1 kV - 0,80 м
o за каблове мреже 35 kV - 1,10 м
o Међусобни размаци при полагању каблова у ров треба да износе:

o за каблове 1 kV - 0,07 м;
o за каблове 35 kV - 0,12 м.

 При полагању у исти ров каблова различитог напонског нивоа узима се међусобни размак за
каблове вишег напона.

 трасе предметних исталација пројектовати у оквиру катастарских парцела постојећих
некатегорисаних путева што ближе регулационој линији некатегорисаног пута, а не по осовини
пута;

 предметна инсталација не сме да угрожава стабилност пута као и да омета одржавање
предметне деонице пута;

 паралелно вођење и укрштање инсталација које се постављају извести у складу са важећим
прописима о дозвољеним растојањима са другим инсталацијама;

 прелазе са једне на другу страну пута и подземних и надземних инсталација пројектовати под
правим углом у односу на осовину пута;

 планирана траса прикључног далековода до места прикључења на постојећу електромрежу
мора бити предвиђена тако да не угрожава нормално одвијање и безбедност саобраћаја у
складу са свим техничким и законским прописима и нормативима који регулишу ову материју
и условима надлежних институција;

 с обзиром на технологију извођења радова потребно је планирати ојачање коловозне
конструкције свих путева преко којих пролазе планиране инсталације;

 врсту коловозне конструкције и коловозног застора прилагодити планираним оптерећењима;
 саобраћајнице које се користе за транспорт у току изградње соларне електране потребно је

конструисати за меродавно возило, односно све радијусе прилагодити криви трагова
меродавног возила

ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ 

У оквиру овог планског подручја  налазе се постојећи 110 kV и 400 kV далеководи у власништву 
ЕМС-а и то: 
 400kV br. 402 ТС Бор 2 – РП Ђердап 1,
 110kV br.147/2 TС Бор 2 – ТС Неготин и
 110kV br. 1166 РП Ђердап 2 – ТС Велики Кривељ.

У складу са условима ЈП “Електромрежа Србије“, број 130-00-UTD-003-1673/2021-003 од 
03.12.2021.године заштитни појас далековода износи: 
25м са обе стране 110kV далековода и 30м са обе стране 400kV далековода, од крајњег фазног 
проводника и односи се како на постојећe тако и на планиранe далеководe. 

Према наведеним условима препоручује се да се објекти у функцији соларне електране планирају 
ван зоне заштитног појаса далековода, како би се избегла израда Елабората о могућностима 
градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и евентуална адаптација или 
реконструкција далековода. 

Приликом избора локације соларне електране урадити потребне анализе и прорачуне уважавајући 
постојеће и планиране далеководе који се налазе или укрштају у близини Плана и далеководе које 
је потребно изградити за прикључење на ЕЕ систем (преносни или дистрибутивни). Заштитни појас 
надземних водова напонског нивоа 110 kV у зависности од: 
 сигурносна висина износи 5м (односно 7м за далеководе напонског нивоа 400kV) ,
 сигурносна удаљеност 4м (односно 6м за далеководе напонског нивоа 400kV),
 вертикална удаљеност најмање 3м (односно 5м за далеководе напонског нивоа 400kV),
 минимално растојање соларних панела 20м од тела стуба или 15м од затега стуба (ако

постоје),
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 до сваког стуба далековода обезбедити приступ са обе стране у ширини од 10м до носећег
стуба нормално на правац трасе далековода и до затезног стуба нормално на симетралу
угла скретања далековода илинормално на један правац трасе.

Ако локација соларне електране буде у оквиру заштитног појаса далековода у власништву ЕМС 
АД, обезбедити сагласност на Елаборат о могућностима планираних објеката у  заштитном појасу 
далековода, Инвеститор обрађује следеће: 

1. поред соларних панела обрадити и ТС, инверторе, исправљаче, батерије, трасе каблова,
путеве, осветљење, ограду објекта  и др.,

2. технологију извођења радова на монтажи и демонтажи панела, као и чишћењу панела
(детаљан опис рада и механизације са временским роковима и навођење да ли се мора
обезбедити искључење далековода),

3. технологија одржавања соларне електране, свака накнадна промена мора бити одобрена
кроз нову сагласност ЕМС-а,

4. на графици дефинисати позиције соларних панела који се налазе у заштитном појасу
далековода и обрадити удаљености од стубова и проводника далековода,

5. демонтажа соларних панела у случају неопходности због извођења радова на санирању
хаварија на далеководу или за потребе одражавања.

6. соларне панеле причврстити за подлогу да не могу да оштете далековод у случају јаког
ветра,

7. обрадити систем уземљења соларне електране и пратећих објеката,
8. анализирати галвански утицај и електромагнетни индуктивни утицај на енергетске каблове

са аспекта подносивости напона и опреме на крајевима истих, утицај на металне делове
објекта, прорачун напона додира и корака и дати предлог заштитних мера за опрему и
особље у току градње и експлоатације,

9. обрадити могућност повећања температуре услед изградње панела – утицај на повећање
температуре проводника далековода и смањење преносног капацитета далековода.
Предлаже се примена панела са антирефлективним слојем.

10. У случају да се повећава температура може се десити да се не добије сагласност за
постављање панела у комплетном или деловима заштитног појаса далековода.

11. Предлог је да сви панели који су директно испод проводника (до зоне од по 5м са обе
стране од крајњих фазних проводника) буду демонтажног типа.

За соларна поља, постављена ван заштитног појаса далековода морају бити испоштовани 
следећи услови: 
1. удаљеност соларних панела од фазних проводника далековода износи најмање:

 сигурносна висина (најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно
делова под напоном од земље или неког објекта при температури +80°С, односно при
температури -5°С са нормалним додатним оптерећењем без ветра) износи 5м за
далеководе напонског нивоа 110kV, односно 7м за далеководе напонског нивоа 400 kV

 сигурносна висина (најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно
делова под напоном од земље или неког објекта у било ком правцу при температури +80°С
и оптерећењу ветром од нуле до пуног износа) износи 4м за далеководе напонског нивоа
110kV, односно 6м за далеководе напонског нивоа 400 kV.

 Вертикална удаљеност између проводника и највишег дела соларног панела
(неприступачног дела) за далеководе напонског нивоа 110kV износи најмање 3м, односно
5м за далеководе напонског нивоа 400 kV и у случају када у распону укрштања постоји
изузетно додатно оптеређење, а у суседним распонима нема тог оптерећења.
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 до сваког стуба далековода обезбедити приступ са обе стране у ширини од 10м до носећег
стуба нормално на правац трасе далековода и до затезног стуба нормално на симетралу
угла скретања далековода илинормално на један правац трасе.

Ако локација соларне електране буде у оквиру заштитног појаса далековода у власништву ЕМС
АД, обезбедити сагласност на Елаборат о могућностима планираних објеката у заштитном појасу
далековода, Инвеститор обрађује следеће:

1. поред соларних панела обрадити и ТС, инверторе, исправљаче, батерије, трасе каблова,
путеве, осветљење, ограду објекта и др.,

2. технологију извођења радова на монтажи и демонтажи панела, као и чишћењу панела
(детаљан опис рада и механизације са временским роковима и навођење да ли се мора
обезбедити искључење далековода),

3. технологија одржавања соларне електране, свака накнадна промена мора бити одобрена
кроз нову сагласност ЕМС-а,

4. на графици дефинисати позиције соларних панела који се налазе у заштитном појасу
далековода и обрадити удаљености од стубова и проводника далековода,

5. демонтажа соларних панела у случају неопходности због извођења радова на санирању
хаварија на далеководу или за потребе одражавања.

6. соларне панеле причврстити за подлогу да не могу да оштете далековод у случају јаког
ветра,

7. обрадити систем уземљења соларне електране и пратећих објеката,
8. анализирати галвански утицај и електромагнетни индуктивни утицај на енергетске каблове

са аспекта подносивости напона и опреме на крајевима истих, утицај на металне делове
објекта, прорачун напона додира и корака и дати предлог заштитних мера за опрему и
особље у току градње и експлоатације,

9. обрадити могућност повећања температуре услед изградње панела – утицај на повећање
температуре проводника далековода и смањење преносног капацитета далековода.
Предлаже се примена панела са антирефлективним слојем.

10. У случају да се повећава температура може се десити да се не добије сагласност за
постављање панела у комплетном или деловима заштитног појаса далековода.

11. Предлог је да сви панели који су директно испод проводника (до зоне од по 5м са обе
стране од крајњих фазних проводника) буду демонтажног типа.

За соларна поља, постављена ван заштитног појаса далековода морају бити испоштовани
следећи услови:
1. удаљеност соларних панела од фазних проводника далековода износи најмање:

 сигурносна висина (најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно
делова под напоном од земље или неког објекта при температури +80°С, односно при
температури -5°С са нормалним додатним оптерећењем без ветра) износи 5м за
далеководе напонског нивоа 110kV, односно 7м за далеководе напонског нивоа 400 kV

 сигурносна висина (најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно
делова под напоном од земље или неког објекта у било ком правцу при температури +80°С
и оптерећењу ветром од нуле до пуног износа) износи 4м за далеководе напонског нивоа
110kV, односно 6м за далеководе напонског нивоа 400 kV.

 Вертикална удаљеност између проводника и највишег дела соларног панела
(неприступачног дела) за далеководе напонског нивоа 110kV износи најмање 3м, односно
5м за далеководе напонског нивоа 400 kV и у случају када у распону укрштања постоји
изузетно додатно оптеређење, а у суседним распонима нема тог оптерећења.

2. Минимално растојање соларних панела у односу на темеље и анкере носећег стуба треба да
буде најмање 20м од тела стуба, односно најмање 15м од затега стуба, уколико постоје.

3. Минимално растојање које треба да постоји између соларних панела и угаоно-затезног или
затезног стуба треба да буде једнако или веће од 1,5Н, где је Н-висина стуба, при чему је
потребно ово обезбедити у правцима траса са обе стране стуба. Ван ових праваца траса,
минимално растојање у односу на темеље и анкере затезног односно угао-затезног стуба
треба да буде 20м од тела стуба, односно 15м од затега стуба, уколико постоје.

4. Потребно је до сваког стуба далековода обезбедити приступ са обе стране далековода у
ширини од 10м и то: до носећег стуба нормално на правац трасе далековода, а до затезног
стуба носрмално на симетралу угла скретања далековода или нормално на један правац
трасе.

5. Изолација на водовима у распону укрштања са соларном електраном мора бити механички и
електрично појачана.

6. Запосленима и машинама ЕМС АД, као и екипама које ЕМС АД ангажује за потребе одржавања
и отклањања хаварија мора бити омогућен приступ далеководу (стубовима и проводницима) у
свако доба дана и ноћи.

Остали општи технички услови: 

- Приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних објеката,
водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5м на којој се могу наћи запослени,
опрема или машине у односу на проводнике далековода напоског нивоа 110 kV, односно 7м за
далеководе напонског нивоа 400 kV.

- Прикључење извести подземно у случају укрштања са далеководом.
- Нисконапонсе, телефонске прикључке и друге прикључке извести подземно у случају

укрштања са далеководом.
- Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде

и сл) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначавању
потенцијала.

2.1.2 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
Површине за пољопривредну намену 

Прoстoр плaнирaн сa нaмeнoм зa пoљoприврeду, пoдeљeн je у нeкoликo кaтeгoриja: 
1. површине зa производњу електричне енергије - нeсмeтaнo функциoнисaњe соларне

електране - зона СЕ
2. зeмљиштe зa нeoмeтaну пoљoприврeдну дeлaтнoст у зони непосредног утицаја соларне

електране - зона П
3. површине на којима је дозвољена изградња објеката у оквиру пољопривредног земљишта

- зона ПЗ.
Површина за инфраструктурне објекте у функцији соларне електране 

У оквиру ових површина планира се изградња трафостанице X/110 kV у функцији соларне 
електране, изградња трафостанице Y/0,4 kV за сопствену потрошњу објеката и опреме у оквиру 
соларне електране.  
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Табела 1: Биланс површина 

Намена Површина Постојећа 
БРГП 

Планирана 
БРГП 

зона (ha) (m2) (m2) 
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
зона зa производњу електричне 
енергије - површине за нeсмeтaнo 
функциoнисaњe соларне електране 

СЕ 281,95 64,57% / 14.097,50 

Зeмљиштe зa нeoмeтaну 
пoљoприврeдну дeлaтнoст у 
непосредном окружењу 
објеката соларне електране 

П 75,10 17,20% / / 

зона на којима је дозвољена 
изградња објеката у оквиру 
пољопривредног земљишта 

ПЗ 62,20 14,24% / / 

Шума Ш 10,00 2,29% / / 
зона зa изградњу трафостанице 
у функцији соларне електране ТС 2,20 0,50% / 2.200,00 

УКУПНО ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 431,45 98,81% - 16.297,50 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
јавне саобраћајне површине Сп 5,21 1,19% - - 
УКУПНО ЈАВНЕ НАМЕНЕ 5,21 1,19% - - 
УКУПНО 436,66 100,00% 16728 16.297,50 

Планиране намене површина су приказане на графичком прилогу бр. 03.1 - 03.3 „Планирана 
намена површина са поделом на урбанистичке зоне и јавно и остало земљиште“ (Р 1:5000) 

2.2 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

2.2.1 ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ И СЕИЗМИЧКЕ ОДЛИКЕ ТЕРЕНА 
У складу са условима Геолошког завода Србије, одговор IV/04 бр.350-31/2021 од 12.11.2021. 
извршена је анализа морфолошких и инжењерско-геолошких карактеристика терена и сачињен 
геолошки извештај, рејонизација и инжењерско-геолошка карта који су саставни део овог Плана. 

Геоморфолошке карактеристике тла - Геолошка структура земљишта ширег подручја 
представља резултанту непрекидних, бројних и разноврсних тектонских покрета - палеозојски 
кристални шкриљци, мезозојски кречњаци, андезити, лапорци и пешчари, пескови, глине. 
Педолошки састав је хетероген и готово да су заступљене све формације земљишта. То је 
резултиралобогаству флоре, а шумско богатство  представља најзначајнији природни ресурс. 
Рељеф у основи има карактер побрђа. Део територије града према југу, заузимају побрђа. Рељеф 
подручја има углавном брдскопланинске одлике. У геолошкој грађи се очитава велика 
хетерогеност. Према морфолошким карактеристикама припада брдско - планинском рељефу које 
карактеришу висови стрмих нагиба преко 30°, који су локално разбијени скоро вертикалним 
огољеним појавама које се спуштају ка локалним јаругама. Јаруге су углавном кратке и 
представљају повремене бујичне токове који егзистирају само за време јаких падавина. Терен који 
захвата подручје планске документације у геоморфолошком смислу представља стрму падину 
уједначеног нагиба  до 5-20°са висинама од 501-259mнв и и генералним правцем пружања И-З 
(Црни врх- алувијон реке Бели Тимок). Прекривена је еродованим и спираним материјалом 
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Табела 1: Биланс површина

Намена Површина Постојећа
БРГП

Планирана
БРГП

зона (ha) (m2) (m2)
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
зона зa производњу електричне
енергије - површине за нeсмeтaнo 
функциoнисaњe соларне електране

СЕ 281,95 64,57% / 14.097,50

Зeмљиштe зa нeoмeтaну
пoљoприврeдну дeлaтнoст у
непосредном окружењу
објеката соларне електране

П 75,10 17,20% / / 

зона на којима је дозвољена
изградња објеката у оквиру
пољопривредног земљишта

ПЗ 62,20 14,24% / / 

Шума Ш 10,00 2,29% / / 
зона зa изградњу трафостанице
у функцији соларне електране ТС 2,20 0,50% / 2.200,00 

УКУПНО ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 431,45 98,81% - 16.297,50
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
јавне саобраћајне површине Сп 5,21 1,19% - - 
УКУПНО ЈАВНЕ НАМЕНЕ 5,21 1,19% - - 
УКУПНО 436,66 100,00% 16728 16.297,50

Планиране намене површина су приказане на графичком прилогу бр. 03.1 - 03.3 „Планирана
намена површина са поделом на урбанистичке зоне и јавно и остало земљиште“ (Р 1:5000)

2.2 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

2.2.1 ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ И СЕИЗМИЧКЕ ОДЛИКЕ ТЕРЕНА
У складу са условима Геолошког завода Србије, одговор IV/04 бр.350-31/2021 од 12.11.2021.
извршена је анализа морфолошких и инжењерско-геолошких карактеристика терена и сачињен
геолошки извештај, рејонизација и инжењерско-геолошка карта који су саставни део овог Плана.

Геоморфолошке карактеристике тла - Геолошка структура земљишта ширег подручја
представља резултанту непрекидних, бројних и разноврсних тектонских покрета - палеозојски
кристални шкриљци, мезозојски кречњаци, андезити, лапорци и пешчари, пескови, глине.
Педолошки састав је хетероген и готово да су заступљене све формације земљишта. То је
резултиралобогаству флоре, а шумско богатство представља најзначајнији природни ресурс.
Рељеф у основи има карактер побрђа. Део територије града према југу, заузимају побрђа. Рељеф
подручја има углавном брдскопланинске одлике. У геолошкој грађи се очитава велика
хетерогеност. Према морфолошким карактеристикама припада брдско - планинском рељефу које
карактеришу висови стрмих нагиба преко 30°, који су локално разбијени скоро вертикалним
огољеним појавама које се спуштају ка локалним јаругама. Јаруге су углавном кратке и
представљају повремене бујичне токове који егзистирају само за време јаких падавина. Терен који
захвата подручје планске документације у геоморфолошком смислу представља стрму падину
уједначеног нагиба до 5-20°са висинама од 501-259mнв и и генералним правцем пружања И-З
(Црни врх- алувијон реке Бели Тимок). Прекривена је еродованим и спираним материјалом

(елувијално – делувијалним) дебљине до 2м. у чијој подлози су стене кречњаци, пешчари и глинци 
са генералним нагибом падине 

Сеизмичке одлике терена - условима Републичког сеизмолошког завода, број: 02-20-1/2022 од 
13.01.2022. године и на основу извршене сеизмичке микрорејонизације терена и геофизичких 
испитивања (рефракциона сеизмичка мерења методом профилирања, као и мерење периода 
сопствених осцилација тла - микротремори) а сходно Правилнику о техничким нормативима за 
изградњу објеката у сеизмичким подручјима (''Сл. лист СФРЈ'', бр. 52/90), дата је оцена сеизмичке 
опасности локације за повратни период од 500 година (слика 1.2).  

На овој олеати на основу података из постојећег фонда геофизичких испитивања извршене 
сеизмичке микрорејонизације истражни терен је сврстан у терене са 6-7 сеизмичког интензитета 
по MCS скали, са коефицијентом сеизмичности од Ks=0.04. 

Слика 1.1.Сеизмогеолошке карта за повратни период од 475г. 
Према најновијим регионалним истраживањимa Републичког сеизмолошког завода Србије 
(http://www.seismo.gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за територију Србије. Према 
карти сеизмичког хазарда за очекивано максимално хоризонтално убрзање на основној 
стени - Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса - Imax у јединицама Европске 
макросеизмичке скале (ЕМС-98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 година могу се 
очекивати земљотреси максималног интензитета и убрзања приказани у табели 2. 

 Сеизмички параметри Повратни период времена (године) 
95 475 975 

Acc(g) max. 0.02-0.04 0.04-0.06 0.08-0.1 
Imax(ЕМS-98) VI VII VIII 

Табела  2. Сеизмички параметри 
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Ова истраживања поред осталих, треба да буду основ за анализу сеизмичких параметара, сходно 
важећим законским прописима из области сеизмичке изградње. 

2.2.2 МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Заштита градитељског наслеђа 

У складу са условима Завода за заштиту споменика културе Ниш, 1468/2-02 од 29.11.2021. године 
констатовано је да на предметном простору у оквиру локација планираних за изградњу Соларне 
електране „СОЛАРИНА“ није извршена систематска проспекција и валоризација непокретног 
културног наслеђа, археолошког наслеђа и ратних меморијала, те нису утврђена непокретна 
културна добра, која уживају претходну заштиту или евидентирани ратни меморијали, али се 
констатује да се ради о археолошки неистраженом простору. 

Овим ПДР-ом дефинишу се следеће мере заштите непокретног културног наслеђа: 

1. Није дозвољено оштећење или уништење археолошких налаза,
2. Ако се у току извођења радова наиђе на археолошке предмете извођач је дужан да одмах,

без одлагања прекине радове и обавести Завод и предузме мере да се сачува на месту и
положају у ком је откривен.

3. Током земљаних радова на изградњи соларних поља и изградње планиране трасе главних
инфраструктурних водова, пре почетка радова обавестити Завод, чиме би се обезбедио
археолошки надзор.

Заштита животне средине 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и 
природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу анализираног 
стања животне средине у планском подручју и његовој околини и на основу процењених могућих 
негативних утицаја, дефинишу мере заштите. Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну 
средину у оквиру планског подручја сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем 
спречавања угрожавања животне средине. Оне служе и да би позитивни утицаји задржали такав 
тренд. Мере заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на датом простору што је у 
функцији реализације циљева одрживог развоја. 

Планска решења не индикују значајан неповољан утицај на елементе и показатеље стања животне 
средине. Одрживост основне планске намене је условљена очувањем и унапређењем квалитета 
животне средине у ширем контексту, коришћењем тзв. ''зелене енергије''. Конкретне мере заштите, 
односне мере за елиминисање или смањивање утицаја на животну средину приликом изградње 
објеката и уређења простора у оквиру предвиђених планских намена, утврдиће се у поступку 
израде техничке документације, кроз Студију о процени утицаја пројекта на животну средину.  

ПДР препоручује доследну примену мера заштите животне средине прописаних законом. У 
његовом спровођењу обавезна је примена мера превентивне заштите природних вредности 
утврђених у складу са Законом о заштити природе. ПДР-ом се такође предвиђа стриктно 
поштовање одредби Закона о заштити културних добара које се односе на услове, техничке мере 
и друге радове на заштити градитељског наслеђа.  

У складу са условима ГУ Зајечар, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, 
IV/04 број 501-128/2021 од 23.11.2021.године, дефинисане су следеће мере заштите: 
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Ова истраживања поред осталих, треба да буду основ за анализу сеизмичких параметара, сходно 
важећим законским прописима из области сеизмичке изградње. 

2.2.2 МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Заштита градитељског наслеђа 

У складу са условима Завода за заштиту споменика културе Ниш, 1468/2-02 од 29.11.2021. године 
констатовано је да на предметном простору у оквиру локација планираних за изградњу Соларне 
електране „СОЛАРИНА“ није извршена систематска проспекција и валоризација непокретног 
културног наслеђа, археолошког наслеђа и ратних меморијала, те нису утврђена непокретна 
културна добра, која уживају претходну заштиту или евидентирани ратни меморијали, али се 
констатује да се ради о археолошки неистраженом простору. 

Овим ПДР-ом дефинишу се следеће мере заштите непокретног културног наслеђа: 

1. Није дозвољено оштећење или уништење археолошких налаза,
2. Ако се у току извођења радова наиђе на археолошке предмете извођач је дужан да одмах,

без одлагања прекине радове и обавести Завод и предузме мере да се сачува на месту и
положају у ком је откривен.

3. Током земљаних радова на изградњи соларних поља и изградње планиране трасе главних
инфраструктурних водова, пре почетка радова обавестити Завод, чиме би се обезбедио
археолошки надзор.

Заштита животне средине 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и 
природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу се, на основу анализираног 
стања животне средине у планском подручју и његовој околини и на основу процењених могућих 
негативних утицаја, дефинишу мере заштите. Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну 
средину у оквиру планског подручја сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем 
спречавања угрожавања животне средине. Оне служе и да би позитивни утицаји задржали такав 
тренд. Мере заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на датом простору што је у 
функцији реализације циљева одрживог развоја. 

Планска решења не индикују значајан неповољан утицај на елементе и показатеље стања животне 
средине. Одрживост основне планске намене је условљена очувањем и унапређењем квалитета 
животне средине у ширем контексту, коришћењем тзв. ''зелене енергије''. Конкретне мере заштите, 
односне мере за елиминисање или смањивање утицаја на животну средину приликом изградње 
објеката и уређења простора у оквиру предвиђених планских намена, утврдиће се у поступку 
израде техничке документације, кроз Студију о процени утицаја пројекта на животну средину.  

ПДР препоручује доследну примену мера заштите животне средине прописаних законом. У 
његовом спровођењу обавезна је примена мера превентивне заштите природних вредности 
утврђених у складу са Законом о заштити природе. ПДР-ом се такође предвиђа стриктно 
поштовање одредби Закона о заштити културних добара које се односе на услове, техничке мере 
и друге радове на заштити градитељског наслеђа.  

У складу са условима ГУ Зајечар, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, 
IV/04 број 501-128/2021 од 23.11.2021.године, дефинисане су следеће мере заштите: 

1. Поштовати смернице ЗЖС, као и оперативне циљеве и приоритетне задатке очувања заштите и
коришћења предметног простора, дефинисане Просторним планом територије града Зајечара
(„Службени лист града Зајечара“, бр.15/12)

2. Извршити стратешку процену утицаја плана на животну средину у складу са Мишљењем број IV /04
бр.501/68/2021 од 25.05.2021.године, издатим од стране Канцеларије за заштиту животне средине ГУ
града Зајечара и  Одлуком о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације за изградњу соларне електране „Соларина“ на територији града Зајечара
(„Службени лист града Зајечара“, бр.46/21).

3. Стратешком проценом анализирати:
3.1. постојеће индикаторе стања ЖС у оквиру предметног подручја,
3.2. утицај планираних садржаја:

 на земљиште у обухвату Плана, заузимања простора, евентуалне деградације;
земљишта – оправданости промене намене пољопривредног земљишта;

 на околно пољопривредно и шумско земљиште;
 насеља Салаш, Дубочане и Мала Јасикова са делом територија у обухвату Плана;
 на биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет;
 на екосистеме и ланац исхране;
 на инфраструктурне објекте и локалне саобраћајнице;
 на ниво буке и вибрације;
 утицај неојонизујућег зрачења од планиране трафостанице;
 могуће удесне ситуације при чему би дошло до контаминације земљишта и

подземних вода;
 на визуелну усклађеност са окружењем.

3.3. геолошко-геотехничке и хидрогеолошке карактеристике терена, у циљу утврђивања 
потенцијала и статуса у циљу утврђивања повредивости тла, 

3.4. интеракцију између активности у обухвату Плана и околне површине других намена. 
4. Предвидети мере заштите и успостављање контроле квалитета чинилаца ЖС у складу са

законом.
5. Мере за спречавање неповољног утицаја на ЖС:

5.1. у планирању простора и изградњи:
 постављати соларне панеле да се не нарушава предеони простор;
 сачувати природна станишта и живи свет;
 организовати градилиште да не дође до загађења ваздуха, воде и земљишта

током извођења радова;
5.2. квалитет вода: 

 током извођења радова користити машине и опрему који не угрожавају поземне
воде;

 обезбедити прикупљање атмосферских отпадних вода са кровова, као и
саобраћајних и паркинг површина, са одговарајућим нагибом терена и њихово
одвођење у пријемник атмосферских отпадних вода;

 обезбедити преносни хемијски WC за особље при изградњи, као и њихово
одржавање;

5.3. квалитет ваздуха: 
 користити машине и механизацију који неће довести до загађења ваздуха;
 за грејање користити еколошке енергенте;

5.4. заштита земљишта: 
 током извођења спровести мере спречавања изливања горива, мазива и других

штетних материја у земљиште, подземне воде или водоток, иначе је обавеза да
се изврши санација контаминираног земљишта.

5.5. заштита од буке: 
 приликом изградње користити механизацију која неће довести до прекорачења

дозвољеног нивоа буке;
 користити савремене соларне панеле у циљу смањења нивоа буке и вибрација;
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 обавезно предузимање техничких услова на изворима буке и бирати оне са нижим
вредностима емисије исте;

 успоставити мониторинг буке у складу са Законом.
5.6. управљање отпадом: 

 адекватно управљање грађевинским отпадом, отпадом од рушења и земљиште
настало током извођења радова;

 планирати проблеме одлагања „зеленог отпада“ (соларних панела) по истеку века
трајања;

 обезбедити простор за постављање контејнера за комунални отпад и отпад
настао у току извођења радова;

 обезбедити адекватне судове за прикупљање отпада који настане активностима
у обухвату Плана, водећи рачуна о начину и могућностима извожења сходно
саобраћајним решењима; омогућити несметано одвијање саобраћаја;

 евентуална исцурела уља третирати као опасан отпад;
 склопити уговор са ЈКП за извожење комуналног, односно преузимање

рециклабилног отпада са оператерима уз попуњавање ДКО (документа о кретању
опасног отпада);

5.7. друге мере: 
 соларне панеле предвидети да безбедно функционишу у случају екстремних

метеоролошких услова;
 предвидети мере заштите од могућих удеса, као и мере за отклањање последица

тих ситуација (удар грома, скупљање леда, јаки удари ветра);
 предузети мере за спречавање стварања леда;
 предузети мере за спречавање процуривања уља из трансформатора;
 након престанка коришћења соларне електране извршити уклањање свих

објеката са локације, а са отпадним материјалом поступати у складу са Законом;
 у складу са Законом извршити ремедијацију и санацију деградиране животне

средине.

Мере заштите у складу са анализом стања животне средине и условима Републичког Завода 
за заштиту природе Србије, 03 бр. 021-3779/2 од 09.12.2021: 

На основу анализе стања животне средине, просторних односа планског подручја са својим 
окружењем, планираних активности у планском подручју, процењених могућих негативних утицаја 
на квалитет животне средине и услова надлежних институција, утврђују се следеће мере заштите: 
 приликом израде техничке документације за изградњу соларне електране и пратећих

објеката и инфраструктурне, обавезно је испоштовати све услове надлежних институција
и мере које су на основу њих инкорпориране у ПДР;

- урбанистичке параметре и планска решења одредити према правилима уређења и
грађења дефинисаним важећим плановима вишег реда, односно Просторним планом
Републике Србије од 2010. до 2020.године (Сл.гласник РС“ бр.88/2010) и Просторним
планом територије града Зајечара („Сл. лист града Зајечара", бр. 15/2012);

 функционалним планирањем намена површина и активним мерама заштите очувати и
унапредити постојеће природне и полуприродне целине у просторном обухвату ПДР-а;

 у складу са условима Завода за Заштиту природе Србије 03 број 021-3779/2 од
09.12.2021.године, кроз техничку разраду пројекта, и имплементацију мера које ће бити
дефинисане Студијом о процени утицаја на животну средину, а на основу резултата
стручне експертизе природних вредности подручја посебно флоре и фауне, биће
дефинисан коначан избор локација, број и позиција соларних панела, у циљу заштите
биодиверзитета и то пре свега панела планираних на микролокацијама на којима су
регистроване врсте и заједнице врста од националног и међународног значаја.
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 обавезно предузимање техничких услова на изворима буке и бирати оне са нижим
вредностима емисије исте;

 успоставити мониторинг буке у складу са Законом.
5.6. управљање отпадом: 

 адекватно управљање грађевинским отпадом, отпадом од рушења и земљиште
настало током извођења радова;

 планирати проблеме одлагања „зеленог отпада“ (соларних панела) по истеку века
трајања;

 обезбедити простор за постављање контејнера за комунални отпад и отпад
настао у току извођења радова;

 обезбедити адекватне судове за прикупљање отпада који настане активностима
у обухвату Плана, водећи рачуна о начину и могућностима извожења сходно
саобраћајним решењима; омогућити несметано одвијање саобраћаја;

 евентуална исцурела уља третирати као опасан отпад;
 склопити уговор са ЈКП за извожење комуналног, односно преузимање

рециклабилног отпада са оператерима уз попуњавање ДКО (документа о кретању
опасног отпада);

5.7. друге мере: 
 соларне панеле предвидети да безбедно функционишу у случају екстремних

метеоролошких услова;
 предвидети мере заштите од могућих удеса, као и мере за отклањање последица

тих ситуација (удар грома, скупљање леда, јаки удари ветра);
 предузети мере за спречавање стварања леда;
 предузети мере за спречавање процуривања уља из трансформатора;
 након престанка коришћења соларне електране извршити уклањање свих

објеката са локације, а са отпадним материјалом поступати у складу са Законом;
 у складу са Законом извршити ремедијацију и санацију деградиране животне

средине.

Мере заштите у складу са анализом стања животне средине и условима Републичког Завода 
за заштиту природе Србије, 03 бр. 021-3779/2 од 09.12.2021: 

На основу анализе стања животне средине, просторних односа планског подручја са својим 
окружењем, планираних активности у планском подручју, процењених могућих негативних утицаја 
на квалитет животне средине и услова надлежних институција, утврђују се следеће мере заштите: 
 приликом израде техничке документације за изградњу соларне електране и пратећих

објеката и инфраструктурне, обавезно је испоштовати све услове надлежних институција
и мере које су на основу њих инкорпориране у ПДР;

- урбанистичке параметре и планска решења одредити према правилима уређења и
грађења дефинисаним важећим плановима вишег реда, односно Просторним планом
Републике Србије од 2010. до 2020.године (Сл.гласник РС“ бр.88/2010) и Просторним
планом територије града Зајечара („Сл. лист града Зајечара", бр. 15/2012);

 функционалним планирањем намена површина и активним мерама заштите очувати и
унапредити постојеће природне и полуприродне целине у просторном обухвату ПДР-а;

 у складу са условима Завода за Заштиту природе Србије 03 број 021-3779/2 од
09.12.2021.године, кроз техничку разраду пројекта, и имплементацију мера које ће бити
дефинисане Студијом о процени утицаја на животну средину, а на основу резултата
стручне експертизе природних вредности подручја посебно флоре и фауне, биће
дефинисан коначан избор локација, број и позиција соларних панела, у циљу заштите
биодиверзитета и то пре свега панела планираних на микролокацијама на којима су
регистроване врсте и заједнице врста од националног и међународног значаја.

 предвиђено је да земљани радови на инсталацији соларних модула не нарушавају
конфигурацију терена, такође је забрањено равнање терена, преоравање и вађење камена
са предметног подручја;

 све инсталације морају бити уземљене, обезбеђене и одговарајуће изоловане како би се
спречило страдање дивљих животиња;

 предвидети механизме праћења угинулих животиња у постконструктивном периоду, а
резултате тих праћења треба редовно достављати Заводу за заштиту природе. Извештај
би требало да садржи фотографије страдалих животиња, тачне локације и време
налажења, удаљеност од соларних панела и временске услове;

 предвиђено је да у случају већег страдања птица или других врста животиња, неопходно
обуставити рад соларне електране, обавестити Завод и приступити утврђивању разлога
страдања како би се утврдиле даље мере заштите;

 предвиђена је могућност уклањања изграђених објеката или примена техничких мера које
би спречиле задржавање, окупљање већег броја птица или сисара или редовно
задржавање на појединим локацијама у непосредној близини соларних панела, односно
спречити привлачење животиња одређеним објектима (различити стубови, дрвеће, дивље
депоније и сл.), а све уз претходне консултације са Заводом;

 предвиђено је минимално осветљење пратећих објеката при чему извор светлости мора
бити усмерен ка тлу;

 забрањено је одлагање свих облика отпада на подручју соларне електране, који као
атрактанти могу узроковати окупљање животиња у већем броју;

 у случају напуштања предметне локације, односно престанка рада соларне електране,
Инвеститор је обавезан да, што је пре могуће, евакуише инсталирану опрему, уклони све
објекте и у целини санира локацију и доведе је у стање блиско првобитном;

 планом је дефинисано да уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка
документа или минералошко-петролошке објекте, за које се предпоставља да имају
својства природног добра, Извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести
Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од
уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћених лица;

 користити постојећу путну мрежу, ако је потребна изградња прилаза водити рачуна да се
не изазову оштећења околне вегетације, не угрози стабилност терена или изазову процеси
ерозије и након окончања радова извршити комплетну санацију свих деградираних
површина;

 детаљне техничко-технолошке и организационе мере заштите животне средине биће
дефинисане приликом израде Студије о процени утицаја пројекта соларне електране
„СОЛАРИНА'' на животну средину и пројектно-техничке документације која ће се радити за
појединачне пројекте у обухвату ПДР-а;

 у циљу заштите и очувања могућих археолошких налаза, уколико се приликом извођења
земљаних радова у оквиру границе Плана наиђе на археолошке остатке или друге
покретне налазе обавеза Инвеститора и извођача радова је да одмах, без одлагања
прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе Ниш и да предузме мере
да се налаз не уништи, не оштети и сачува на месту и у положају у коме је откривен.
Инвеститор је дужан да по чл. 110. Закона о културним добрима(„Службени гласник РС”,
бр.71/94, 52/11 и 99/11), обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту,
чување, публиковање и излагање добра до предаје добра на чување овлашћеној установи
заштите.

Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода, за противпожарну заштиту и  мере 
цивилне заштите људи и добара 
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У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката применити мере заштите од пожара 
у складу са одредбама Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 
и 87/2018 - др. закони) и правилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу објеката; 
 За грађевинске зидане објекте обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са
одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ",
бр.8/95);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електроенергетска
постројења називног напона изнад 1000V ("Сл.лист СФРЈ", бр.4/74);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за уземљење
електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V ("Сл.лист СРЈ", бр.61/95);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400кВ ("Сл.лист СФРЈ", бр.65/88);
 реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима
за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл.лист СРЈ", бр.11/96);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских
постројења и уређаја од пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.74/90);
 придржавати се одредби Правилника о техничким мерама за погон и одржавање
електроенергетских постројења и водова ("Сл.лист СФРЈ", бр.41/93);
 реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима
за заштиту електроенергетских постројења од пренапона ("Сл.лист СФРЈ", бр.7/71 и 44/76);
 Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником за електроинсталације ниског
напона (''Службени лист СФРЈ'' бр. 28/95).

У даљем поступку израде техничке документације, неопходно је остварити сарадњу са Сектором 
за ванредне ситуације МУП-а РС у Нишу, у погледу обезбеђивања адекватних услова за израду и 
верификацију техничке документације за изградњу планираних објеката. 

За испуњење наведених захтева потребно је поштовати одредбе Закона о заштити од пожара 
(Сл.гласник РС бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - др. закони) и правилника и стандарда који 
ближе регулишу предметну област. 
Услови Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације у Зајечару 09.20. 
број 217.28-1-194/21 од 25.11.2021. 

У обавештењу Министарства одбране - Сектор за материјалне русурсе, Управа за инфраструктуру, 
инт. бр. 18736-2 од 29.11.2021. године, нема посебних услова и захтева за прилагођавање 
потребама одбране земље. 

2.2.3 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА  

2.2.3.1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ 

Простор обухваћен овим Планом обухвата и делове мреже општинских и некатегорисаних путева. 
У обухвату „Целине 2“ предметног Плана, у северном делу, налази се државни пут IIБ реда бр.398, 
који у предметном делу повезује насељена места Салаш и Глоговицу (деоница 39801). Планом 
није планирана изградња саобраћајних прикључака на предметни државни пут, а планирана 
намена у непосредној близини државног пута је пољопривредно и шумско земљиште.  
У непосредној близини пута у оквиру заштитног поајаса од 10м није планирана изградња садржаја 
соларне електране.  
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У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката применити мере заштите од пожара
у складу са одредбама Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018
и 87/2018 - др. закони) и правилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу објеката;
 За грађевинске зидане објекте обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са
одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ",
бр.8/95);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електроенергетска
постројења називног напона изнад 1000V ("Сл.лист СФРЈ", бр.4/74);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за уземљење
електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V ("Сл.лист СРЈ", бр.61/95);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400кВ ("Сл.лист СФРЈ", бр.65/88);
 реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима
за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл.лист СРЈ", бр.11/96);
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских
постројења и уређаја од пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.74/90);
 придржавати се одредби Правилника о техничким мерама за погон и одржавање
електроенергетских постројења и водова ("Сл.лист СФРЈ", бр.41/93);
 реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима
за заштиту електроенергетских постројења од пренапона ("Сл.лист СФРЈ", бр.7/71 и 44/76);
 Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником за електроинсталације ниског
напона (''Службени лист СФРЈ'' бр. 28/95).

У даљем поступку израде техничке документације, неопходно је остварити сарадњу са Сектором
за ванредне ситуације МУП-а РС у Нишу, у погледу обезбеђивања адекватних услова за израду и
верификацију техничке документације за изградњу планираних објеката. 

За испуњење наведених захтева потребно је поштовати одредбе Закона о заштити од пожара
(Сл.гласник РС бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - др. закони) и правилника и стандарда који
ближе регулишу предметну област. 
Услови Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације у Зајечару 09.20. 
број 217.28-1-194/21 од 25.11.2021. 

У обавештењу Министарства одбране - Сектор за материјалне русурсе, Управа за инфраструктуру,
инт. бр. 18736-2 од 29.11.2021. године, нема посебних услова и захтева за прилагођавање
потребама одбране земље. 

2.2.3 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА

2.2.3.1 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ

Простор обухваћен овим Планом обухвата и делове мреже општинских и некатегорисаних путева. 
У обухвату „Целине 2“ предметног Плана, у северном делу, налази се државни пут IIБ реда бр.398, 
који у предметном делу повезује насељена места Салаш и Глоговицу (деоница 39801). Планом
није планирана изградња саобраћајних прикључака на предметни државни пут, а планирана
намена у непосредној близини државног пута је пољопривредно и шумско земљиште. 
У непосредној близини пута у оквиру заштитног поајаса од 10м није планирана изградња садржаја
соларне електране.

Са наведеном деоницом, у северозападном делу, укрштају се постојећи 110 и 400 kV далеководи 
на којима нису, овим Планом предвиђене интервенције, паралелно са постојећим планирана је и 
траса ДВ 110kV у фукцији СЕ „Соларина“, чија даља разрада предвиђена је израдом урбанистичког 
пројекта, а којим ће детаљно бити дефинисни услови њиховог укрштања. Приступ соларној 
електрани планиран је преко постојећих саобраћајница/некатегорисаних (атарских) чиме се 
омогућава транспорт елемената соларне електране приликом изградње и одржавања објеката.  

Услови ЈП Путеви Србије бр.953-2740/22-1 од 11.02.2022. 
Мрежа некатегорисаних (атарских) путева 

Приступне саобраћајнице су планиране као привремена изградња, реконструкција или санација 
постојећих саобраћајница / некатегорисаних (атарских) путева која произилази из потреба при 
транспорту елемената соларне електране приликом изградње и одржавања објеката.  

Приступни путеви за реализацију комплекса захтевају једнократно ширење путева за технолошки 
процес у фази изградње соларне електране. 
Некатегорисани (атарски) путeви чија се привремена реконструкција, адаптација или 
рехабилитација планира овим Планом, а за потребе приступа локацијама соларних поља и других 
садржаја соларне електране, а која произилази из потреба при транспорту елемената соларне 
електране у изградњи и одржавању објеката, а према фактичком стању заузима катастарскe 
парцелe: 
КО Мала Јасиковина и Дубочане: 
k.p. 3774, 3663, 6002/1, 3780, 3864/1, 3868, 1096, 3869 i 3870
КО Салаш:
k.p. 9848, 9849/2, 8403, 8468, 9858, 8527, 8199/2, 8607/2, 9849/1, 9846, 8199/1, 8607/1, 8610/4, 8115,
8175, 9850, 8994, 8981, 6612/2, 9851/1 i 9851/2
КО Салаш:
k.p. 9820,1321, 9818, 9821, 9819, 1215, 1804, 2204/8, 9823 i 2205/8
У случају да у току реализације дође до потребе за привременом реконструкцијом, адаптацијом
или рехабилитацијом неког од некатегорисаних путева у функцији соларне електране, а који
није наведен у претходном ставу, његова реконструкција је могућа у складу са додатним
условима надлежног предузећа које одржава општинске путеве, а све у складу са Просторним
планом територије града Зајечара. Такође уколико Инвеститор реши имовинско-правне
односе, а у циљу оптимизације изградње или транспорта могућа је привремена изградња
саобраћајница и ван парцела некатегорисаних путева.

На графичком прилогу бр. 04.1-04.3 - План регулације и нивелације приказана је оријентациона 
површина привременог заузећа земљишта за потребе технологије изградње соларне електране. 

Према чл. 69. Закону о планирању и изградњи сви власници и држаоци суседног и околног 
земљишта дужни су да омогуће несметани приступ градилишту и трпе извођење радова за 
потребе изградње горе наведених објекта или уређаја.  
Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима суседног или околног земљишта надокнади 
штету која буде причињена пролазом и превозом. Ако не буде постигнут споразум о висини 
накнаде штете, одлуку о томе доноси надлежни суд. 

У Планској анализи коришћена је геометрија пута која произилази из захтева маневарских 
спосoбности доставних возила: 
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 Ширина коловоза је 4,5 м 
 Ширина банкине 0,5 м 
 Ширина планума 5,5-6,0 м 

Горе поменуте геометријске каратеристике пута су променљиве у зависности од захтева  
испоручиоца опреме. 
За потребе ове изградње није предвиђена измена регулационих линија које се поклапају са 
постојећим границама катастарских парцела. 

Према општим уловима приступне саобраћајнице се могу пројектовати под следећим условима:  
1. Дозвољено је једнократно ширење приступних путева за реализацију комплекса у фази

изградње соларне електране. Према члану 69. Закона о планирању и изградњи
предвиђено је да се Инвеститору омогући несметан приступ, пролаз и превоз до
градилишта када то захтева технолошки поступак за изградњу оваквих објеката, при
чему ће бити извршено једнократно обештећење власника узурпираног земљишта за
ову сврху.

2. Врсту коловозне конструкције и коловозног застора прилагодити максималним
планираним оптерећењима за тежак саобраћај.

3. На основу 43. Закона о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон)
земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут (општински) мора се изградити
са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као јавни пут са којим се
укршта, односно на који се прикључује, у ширини од најмање пет метара и дужини од
најмање 10 метара, за општински пут и улицу, рачунајући од ивице коловоза јавног
пута.

4. Одводњавање реконструисаних саобраћајница у функцији соларне електране
извршити у складу са условима терена и нивелацијом околног пољопривредног
земљишта. Нивелационим решењем мора бити омогућен приступ пољопривредне
механизације свакој катастарској парцели.

5. Подземне инсталације у функцији соларне ектране, по правилу реализовати у оквиру
катастарских парцела постојећих некатегорисаних путева. Тамо где то није могуће или
Инвеститор жели на други начин да реши изградњу подземних инсталација, оставља
се могућност да уколико Инвеститор реши имовинско - правне односе, и испуни
урбанистичке и техничке услове, трасе буду у оквиру осталог земљишта.

6. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких
карактеристика постојећих инсталација. Паралелно вођење и укрштање подземних
инсталација са другим инсталацијама извести у складу са важећим прописима о
дозвољеним растојањима за сваку врсту инсталација.

7. Након извођења радова, све Подземне инсталације снимити и прописно обележити
опоменским тракама;

Нивелационо решење 
Планом је дефинисана нивелација површина јавне намене из које произилази и нивелација 
простора за изградњу објеката. Висинске коте на раскрсницама планираних саобраћајница 
представљају основни аналитички елемент дефинисања нивелације осталих тачака које се 
добијају интерполацијом. 
Нивелација у Плану је генерална, а израдом пројектне документације она се може тачније 
дефинисати у складу са техничким захтевима и решењем, уз услов да се не измени основни 
концепт нивелације. (графички прилози  бр. 04.1 - 04.3 „План регулације и нивелације” Р 1:5000) 
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 Ширина коловоза је 4,5 м 
 Ширина банкине 0,5 м 
 Ширина планума 5,5-6,0 м 

Горе поменуте геометријске каратеристике пута су променљиве у зависности од захтева  
испоручиоца опреме. 
За потребе ове изградње није предвиђена измена регулационих линија које се поклапају са 
постојећим границама катастарских парцела. 

Према општим уловима приступне саобраћајнице се могу пројектовати под следећим условима:  
1. Дозвољено је једнократно ширење приступних путева за реализацију комплекса у фази

изградње соларне електране. Према члану 69. Закона о планирању и изградњи
предвиђено је да се Инвеститору омогући несметан приступ, пролаз и превоз до
градилишта када то захтева технолошки поступак за изградњу оваквих објеката, при
чему ће бити извршено једнократно обештећење власника узурпираног земљишта за
ову сврху.

2. Врсту коловозне конструкције и коловозног застора прилагодити максималним
планираним оптерећењима за тежак саобраћај.

3. На основу 43. Закона о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон)
земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут (општински) мора се изградити
са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као јавни пут са којим се
укршта, односно на који се прикључује, у ширини од најмање пет метара и дужини од
најмање 10 метара, за општински пут и улицу, рачунајући од ивице коловоза јавног
пута.

4. Одводњавање реконструисаних саобраћајница у функцији соларне електране
извршити у складу са условима терена и нивелацијом околног пољопривредног
земљишта. Нивелационим решењем мора бити омогућен приступ пољопривредне
механизације свакој катастарској парцели.

5. Подземне инсталације у функцији соларне ектране, по правилу реализовати у оквиру
катастарских парцела постојећих некатегорисаних путева. Тамо где то није могуће или
Инвеститор жели на други начин да реши изградњу подземних инсталација, оставља
се могућност да уколико Инвеститор реши имовинско - правне односе, и испуни
урбанистичке и техничке услове, трасе буду у оквиру осталог земљишта.

6. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких
карактеристика постојећих инсталација. Паралелно вођење и укрштање подземних
инсталација са другим инсталацијама извести у складу са важећим прописима о
дозвољеним растојањима за сваку врсту инсталација.

7. Након извођења радова, све Подземне инсталације снимити и прописно обележити
опоменским тракама;

Нивелационо решење 
Планом је дефинисана нивелација површина јавне намене из које произилази и нивелација 
простора за изградњу објеката. Висинске коте на раскрсницама планираних саобраћајница 
представљају основни аналитички елемент дефинисања нивелације осталих тачака које се 
добијају интерполацијом. 
Нивелација у Плану је генерална, а израдом пројектне документације она се може тачније 
дефинисати у складу са техничким захтевима и решењем, уз услов да се не измени основни 
концепт нивелације. (графички прилози  бр. 04.1 - 04.3 „План регулације и нивелације” Р 1:5000) 

2.2.3.2 ПРАВИЛА ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 

Технологија рада соларне електране не подразумева стварање отпада било каквог порекла, те 
стога, након привођења простора намени, односно пуштања електране у рад, неће постојати 
потреба за евакуацијом истог. Међутим, у току изградње комплекса, вишкови земље или камене 
дробине до којих ће доћи приликом земљаних радова могу се депоновати на локацији соларне 
електране, али искључиво на унапред одређеном месту и привремено. 
Депонију вишка земље обезбедити од спирања и разношења и најкасније након окончања радова 
евакуисати са локације и депоновати на место и под условима надлежне комуналне службе. 

2.2.3.3 ПЛАНИРАНИ КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ 
ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Услови ЈКСП “Зајечар“, Зајечар, 5396/2 од 15.11.2021, ЈКП“Водовод“ Зајечар, број 3670 од 
15.11.2021. и ЈВП „Србијаводе“, број 10262/1 од 15.12.2021. и услови Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 320-11-10337/2021-09. 

ВОДОВОД 

Према условима ЈКП“Водовод“ Зајечар, број 3670 од 15.11.2021, нема информације о 
евентуалном постојању водоводних инсталација које су у њиховој надлежности. 
Уколико се приликом извођења наиђе на постојеће инсталације водовода, минимална удаљеност, 
при паралелном вођењу, између хидротехничке инфраструктуре, цеви и шахтова, и 
инфраструктуре кабловског или цевног типа је у хоризонталном смислу 0,5м у случају када је 
хидротехничка инфраструктура у добром фактичком стању.  
При укрштању минимална вертикална удаљеност је 0,3м, а дозвољен угао укрштања је у распону 
од 45 до 90°. 
Јавни водовод не би требао бити у зони пута. При планирању изградње/реконструкције пута у чијој 
зони је јавни водовод изграђен од азбест - цементних цеви или зидана канализација врши се 
измештање ових инсталација на трошак Инвеститора пута. 
У склопу планиране соларне електране планирана је изградња хидрантске мреже (интерна 
водоводне мреже у функцији одржавања електране). 
Снабдевање водом водоводне/хидрантске мреже у функцији одржавања соларне електране може 
бити предвиђени из локалне водоводне мреже уколико се испостави да има задовољавајући 
капацитет или из алтернативног начина снабдевања-бунара. По потреби могуће је предвидети у 
склопу комплекса резервоар за складиштење воде. 
КАНАЛИСАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НАМЕЊЕНИХ ЗА УЛИЦЕ 

Потребно је предвидети следећа могућа решења за каналисање атмосферске воде са јавних 
површина намењених за саобраћајнице - некатегорисане путеве: разливање вода са непропусних 
површина у околни зелени појас, изградња површина са водопропусном доњом и горњом 
конструкцијом, индиректно упуштање вода преко водопропусне површине – водопропусних ригола, 
канала рова различитог облика са или без прелива, индиректно-одложено упуштање вода преко 
водопропусне ретензије са или без препумпне станице, и сл. 
Сва решења морају бити прилагођена условима терена, тако да не буду угрожене околне парцеле. 
Дефинисати технологију извођења евентуалних земљаних радова, при чему се мора дефинисати 
место одлагања вишка материјала. Одлагање овог материјала у стараче, на обале и насипе река 
и у канале није дозвољено. 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

У оквиру обухвата овог Плана нема постојећих електроенергетских водова у надлежости ЕД 
Зајечар, у складу са Условима „Електродистрибуције Србије“ Огранак Зајечар, под бројем 
20700-Д.10.08-298505/2-2021 од дана 01.12.2021. 
Електроенергетски објекти на простору Плана су прикључни далеководи 10kV и ТС 10/0,4 kV у 
власништву Пољопривредног добра Салаш и тренутно нису у функцији. Електроенергетски систем 
на напонском нивоу 110 kV је у надлежности ЕМС-а.  
Заштитни појас за надземне водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има 
следеће ширине: 

1. за напонски ниво 1-35 kV:
 за голе проводнике 10м, кроз шумско подручје 3м,
 за слабо изоловане проводнике 4м, кроз шумско подручје 3м,
 за самоносеће кабловске снопове 1м.

2. за напонски ниво 35 kV, 15м

Заштитни појас за подземне каблове, од ивице АБ канала за напонски ниво 1 kV до 35 kV 
(укључујући и 35 kV), је 1м. Заштитни појас за ТС на отвореном, за напонски ниво 1 kV до 35 kV, је 
10м. 

Подземне инсталације у функцији соларне електране 

Подземне инсталације у функцији соларне електране су електроенергетски каблови, оптички 
каблови и делови уземљивачког система. 
Подземни електроенергетски кабловски водови који повезују соларна поља са ТС 110/X kV 
„СОЛАРИНА“ могу да се изводе као три једножилна кабла или као један трожилни кабал. Напонски 
ниво, пресеке и тип каблова одабрати у току развоја техничке документације. Минимална дубина 
за полагање енергетских каблова је 0,8м. Могуће је полагање више кабловских водова у исти ров 
или уколико дође до фазне изградње соларне ектране до изградње водова једних поред других, 
уз поштовање техничких услова растојања водова.  

Подземне инсталације у функцији соларне ектране, по правилу је потребно реализовати у оквиру 
катастарских парцела постојећих некатегорисаних путева. Тамо где то није могуће или Инвеститор 
жели на други начин да реши изградњу подземних инсталација, оставља се могућност да уколико 
реши имовинско - правне односе, и испуни урбанистичке и техничке услове, трасе буду у оквиру 
других јавних површина или осталог земљишта.  

На целој дужини кабловски водови морају да буду положени са благим кривинама, вијугаво, тако 
да је дужина кабла од 1% до 2% већа од дужине трасе, ради компензације евентуалних малих 
слегања или померања терена и температурних утицаја, као и уважавања дозвољених 
полупречника савијања кабла. На падинама кабл такође полагати вијугаво. При дужим падинама 
треба тежити да се кабл полаже са што мањим углом према изохипсама. За сваки овакав случај 
прописаће се посебни услови и специјална решења потребна за такве трасе кабловских водова. 

Свако укрштање или паралелно вођење СН каблова са другим инсталацијама или елементима 
постојеће инфраструктуре (попут телекомуникационих каблова, водоводом итд...), уколико постоји, 
биће појединачно размотрено кроз главне и извођачке пројекте, уз одговарајуће техничко решење 
начина полагања каблова у том случају кроз детаљне цртеже. 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

У оквиру обухвата овог Плана нема постојећих електроенергетских водова у надлежости ЕД 
Зајечар, у складу са Условима „Електродистрибуције Србије“ Огранак Зајечар, под бројем 
20700-Д.10.08-298505/2-2021 од дана 01.12.2021. 
Електроенергетски објекти на простору Плана су прикључни далеководи 10kV и ТС 10/0,4 kV у 
власништву Пољопривредног добра Салаш и тренутно нису у функцији. Електроенергетски систем 
на напонском нивоу 110 kV је у надлежности ЕМС-а.  
Заштитни појас за надземне водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има 
следеће ширине: 

1. за напонски ниво 1-35 kV:
 за голе проводнике 10м, кроз шумско подручје 3м,
 за слабо изоловане проводнике 4м, кроз шумско подручје 3м,
 за самоносеће кабловске снопове 1м.

2. за напонски ниво 35 kV, 15м

Заштитни појас за подземне каблове, од ивице АБ канала за напонски ниво 1 kV до 35 kV 
(укључујући и 35 kV), је 1м. Заштитни појас за ТС на отвореном, за напонски ниво 1 kV до 35 kV, је 
10м. 

Подземне инсталације у функцији соларне електране 

Подземне инсталације у функцији соларне електране су електроенергетски каблови, оптички 
каблови и делови уземљивачког система. 
Подземни електроенергетски кабловски водови који повезују соларна поља са ТС 110/X kV 
„СОЛАРИНА“ могу да се изводе као три једножилна кабла или као један трожилни кабал. Напонски 
ниво, пресеке и тип каблова одабрати у току развоја техничке документације. Минимална дубина 
за полагање енергетских каблова је 0,8м. Могуће је полагање више кабловских водова у исти ров 
или уколико дође до фазне изградње соларне ектране до изградње водова једних поред других, 
уз поштовање техничких услова растојања водова.  

Подземне инсталације у функцији соларне ектране, по правилу је потребно реализовати у оквиру 
катастарских парцела постојећих некатегорисаних путева. Тамо где то није могуће или Инвеститор 
жели на други начин да реши изградњу подземних инсталација, оставља се могућност да уколико 
реши имовинско - правне односе, и испуни урбанистичке и техничке услове, трасе буду у оквиру 
других јавних површина или осталог земљишта.  

На целој дужини кабловски водови морају да буду положени са благим кривинама, вијугаво, тако 
да је дужина кабла од 1% до 2% већа од дужине трасе, ради компензације евентуалних малих 
слегања или померања терена и температурних утицаја, као и уважавања дозвољених 
полупречника савијања кабла. На падинама кабл такође полагати вијугаво. При дужим падинама 
треба тежити да се кабл полаже са што мањим углом према изохипсама. За сваки овакав случај 
прописаће се посебни услови и специјална решења потребна за такве трасе кабловских водова. 

Свако укрштање или паралелно вођење СН каблова са другим инсталацијама или елементима 
постојеће инфраструктуре (попут телекомуникационих каблова, водоводом итд...), уколико постоји, 
биће појединачно размотрено кроз главне и извођачке пројекте, уз одговарајуће техничко решење 
начина полагања каблова у том случају кроз детаљне цртеже. 

У кабловском рову заједно са енергетским кабловима  полажу се најчешће и оптички каблови за 
пренос статуса и сигнала из појединачних соларних поља, управљање електраном и итд, као и по 
потреби део уземљивачког система (нпр. бакарна или челична ужад) који повезује уземљиваче 
соларних панела у складу са препорукама произвођача. Које ће се подземне инсталације положити 
у кабловске ровове, у зависности од потребе, одредити у техничкој документацији. 
Електрична енергија за сопствене потребе трафостанице и соларне електране 

Када соларни панели производе електричну енергију, део те енергије се потроши за сопствене 
потребе - сопствена потрошња и то за обезбеђење сигнализације, комункације, обележавање, 
грејање и хлађење уређаја и компоненти итд. 
Снабдевање електричном енергијом потребно је за: функционисање трансформаторске станице 
110/X kV „СОЛАРИНА“, обезбеђење телекомуникационих веза, осветљења делова комплекса, 
потребне сигнализације и других потреба који ће произаћи из функционалних и техничких потреба 
и може се обезбедити из електричне енергије коју производе или троше соларни панели и/или 
трафостаница посебном инфраструктуром повеже на дистрибутивни систем електричне енергије 
и из тог система троши енергију за своје потребе независно од режима рада електране. 
Техничко решење за снабдевање електричном енергијом комплекса ТС 110/X kV „СОЛАРИНА“ је 
изградња посебнe електроенергетске инфраструктуре: трансформатори Y/0,4 kV у оквиру ТС 
110/X kV „СОЛАРИНА“, водови до дистрибутивног система, разводно постројење (или 
трафостаница) на месту прикључења ове инфраструктуре на дистрибутивни систем итд. која ће 
се на основу услова надлежног електродистрибутивног предузећа прикључити на средњенапонски 
дистрибутивни систем. 
Планом је предвиђена могућност повезивања ТС 110/X kV „СОЛАРИНА“ са 
електродистрибутивним системом за обезбеђење сопствене потрошње. Инфраструктура 
потребна за ово су трансформатори Y/0,4 kV, водови до дистрибутивног система и по потреби 
разводно постројење (или трафостаница) на месту прикључења на дистрибутивни систем. Ближи 
услови повезивања са дистрибутивним системом, тип и начин постављања водова као и начин и 
тип прикључка, утврђују се посебном техничком документацијом, у складу са условима надлежног 
електродистрибутивног предузећа. 
ТК МРЕЖА 

У складу са условима Телеком Србија А.Д., број Д211-522871/2-2021 од дана 26.11.2021. у 
границама постоји ТК инфраструктура и то: 
 приводни оптички кабл за Малу Јасикову,
 два постојећа ПП линка и
 активна базна станица МТС 3АС18 Мала Јасикова на локацији 22°18’8.36’’Е; 44°4’59.88’’Н.

Овим ПДР-ом се дефинишу следећи услови: 
 на наведеном подручју је предвиђена модернизација односно изградња оптичких каблова

до корисника;
 предвидети Планом коридоре, дуж саобраћајнице, за потребе изградње ТК

инфраструктуре за потребе прикључења;
 планира се изградњу нових базних станица чија ће крајња локација бити дефинисана

током пројектовања и изградње, а зависиће од могућности закупа;

Технички услови за пројектовање и извођење радова: 

1. Инвеститор - извођач радова је обавезан да радове на предметном објекту, у односу на
постојеће ТК објекте, предвиди и изведе према постојећим техничким прописима,
упутствима ЗЈ ПТТ и наведеним условима.
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2. У зони извођења радова на изградњи соларне електране „Соларина“ капацитета око 150
МW у  КО Салаш, Дубочане и Мала Јасикова, према приложеном захтеву, постојећа подземна
телекомуникациона инфраструктура је оријентационо уцртана на ситуационом плану у
прилогу.

3. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких
карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног
функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим
ТК објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;

4. Пре  почетка  извођења  радова  потребно  је,  у  сарадњи  са  надлежном  службом
„Телекома Србија” , Служба за мрежне операције Зајечар, контакт телефон: 019/422-459 -
Саша Првановић за оптичке каблове, извршити идентификацију и обележавање трасе
постојећих подземних тт инсталација у зони планираних радова (помоћу инструмента
трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан
положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима;

5. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези
са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова.
Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката
(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих
подземних каблова или кабловске канализације ТК мреже, осим на местима укрштања, као
ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација.

6. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка било
каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности
како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке
исправности постојећих ТК објеката и каблова;

7. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера
заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл);

8. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК
саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком
Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду
губитка услед прекида ТК саобраћаја);

9. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе
– локацију предметног објекта, подносилац захтева је у обавези да промене пријави и
затражи измену услова;

10. Ови технички услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности обавезно
је подношење захтева за обнову техничких услова.

11. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих телекомуникационих
објеката, Телеком Србија ће овластити Инвеститора објекта за чију се изградњу издају
услови, да у име и за рачун „Телекома Србија“, о свом трошку, изради сву потребну законски
прописану техничку документацију и изведе радове на измештању постојећих објеката
електронских комуникација, што ће регулисати Уговором.

12. Извод из пројекта који садржи свеску са решењем измештања, заштите и обезбеђења
постојећих објеката „Телекома Србија“, предмер материјала и радова и графичку
документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења постојећих објеката
„Телекома Србија“ , треба доставити обрађивачу услова ради верификације.
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2. У зони извођења радова на изградњи соларне електране „Соларина“ капацитета око 150
МW у  КО Салаш, Дубочане и Мала Јасикова, према приложеном захтеву, постојећа подземна
телекомуникациона инфраструктура је оријентационо уцртана на ситуационом плану у
прилогу.

3. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких
карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног
функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим
ТК објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;

4. Пре  почетка  извођења  радова  потребно  је,  у  сарадњи  са  надлежном  службом
„Телекома Србија” , Служба за мрежне операције Зајечар, контакт телефон: 019/422-459 -
Саша Првановић за оптичке каблове, извршити идентификацију и обележавање трасе
постојећих подземних тт инсталација у зони планираних радова (помоћу инструмента
трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан
положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима;

5. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези
са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова.
Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката
(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих
подземних каблова или кабловске канализације ТК мреже, осим на местима укрштања, као
ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација.

6. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка било
каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности
како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке
исправности постојећих ТК објеката и каблова;

7. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера
заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл);

8. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК
саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком
Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду
губитка услед прекида ТК саобраћаја);

9. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе
– локацију предметног објекта, подносилац захтева је у обавези да промене пријави и
затражи измену услова;

10. Ови технички услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности обавезно
је подношење захтева за обнову техничких услова.

11. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих телекомуникационих
објеката, Телеком Србија ће овластити Инвеститора објекта за чију се изградњу издају
услови, да у име и за рачун „Телекома Србија“, о свом трошку, изради сву потребну законски
прописану техничку документацију и изведе радове на измештању постојећих објеката
електронских комуникација, што ће регулисати Уговором.

12. Извод из пројекта који садржи свеску са решењем измештања, заштите и обезбеђења
постојећих објеката „Телекома Србија“, предмер материјала и радова и графичку
документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења постојећих објеката
„Телекома Србија“ , треба доставити обрађивачу услова ради верификације.

13. Радови  на  заштити  и  обезбеђењу,  односно  радови  на  измештању  постојећих  ТК
објеката/каблова, изводе се о трошку Инвеститора, осим у случајевима када је ова област
другачије дефинисана постојећим споразумима. Обавеза Инвеститора је и да, уколико је за
предметну врсту радова прописана обавеза регулисања имовинско - правних односа, исте
регулише за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката електронских комуникација
„Телекома Србије“, пре почетка изградње.

14. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју се
траже услови.

15. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК каблова водити рачуна да је
извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе
квалификованих извођача радова „Телекома Србија” а.д.

16. Обавеза Инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, достави
и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, заштите  и
обезбеђења  постојећих ТК  каблова  угрожених  изградњом,  на  које  је „Телеком Србија“ а.д.
дао своју сагласност. За непоступање по наведеним условима Инвеститор радова сноси пуну
одговорност.

17. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка
извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, који се
изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта, у писаној форми обратити
„Телекому Србија” а.д, надлежној Служби за планирање и изградњу мреже Ниш, Вождова 11,
у чијој надлежности се налази зона планиране изградње ради вршења стручног надзора, са
обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и
руководиоца градилишта (контакт телефон).

18. „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над
радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова. Приликом
извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за
телекомуникације “Телеком Србија” а.д.

19. По завршетку радова Инвеститор/Извођач радова је у обавези да у писаној форми
обавестити предузеће „Телеком Србија” а.д. да су радови на изградњи овог објекта завршени.

2.2.4 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА  

ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

Грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћеног Планом намењен за грађење, који 
обухвата једну или више катастарских парцела или њихових делова. Дефинисана је приступом на 
јавну површину и границама према суседним парцелама. 
Парцелација и препарцелацијa се може вршити у оквиру катастарских парцела применом правила 
дефинисаних овим Планом. Основ за промену граница парцеле је пројекат парцелације и 
препарцелације, уз сагласност власника парцеле. Грађевинска парцела се формира уз 
максимално поштовање постојећих катастарских парцела у складу са правилима за предметну 
зону. 
За изградњу/постављање соларних панела и формирање соларних поља, не формира се посебна 
грађевинска парцела, али парцела мора имати приступ ради одржавања и отклањања кварова или 
хаварије. Као доказ о решеном приступу јавној саобраћајној површини признаје се и уписано право 
службености на парцелама послужног добра у корист парцела на повласном добру, односно 
уговор о успостављању права службености пролаза закључен са власником послужног добра, 
односно сагласност власника послужног добра, односно правноснажно решење ванпарничног суда 
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којим се успоставља то право службености, односно други доказ о успостављању права 
службености кроз парцеле које представљају послужно добро, а налазе се између јавне 
саобраћајне површине и повласне парцеле. 
За надземне електроенергетске водове не формира се посебна грађевинска парцела, нити се 
приликом подношења захтева за издавање Грађевинске дозволе захтева подношење доказа о 
решеним имовинскоправним односима у смислу Закона о планирању и изградњи. 
Према члану 69. Зaкона о планирању и изградњи, соларне панеле је могуће поставити на 
пољопривредном земљишту, а да се при томе не мења намена земљишта, тј. намена испод панела 
остаје иста. 
Овим Планом је дефинисана граница намене земљишта (пољопривредно земљиште у оквиру ког 
је дозвољено постављање соларних панела и остало пољопривредно земљиште) у оквиру које је 
могућа подела на више катастарских парцела, а све у складу са Законом о пољопривредном 
земљишту. 
За изградњу комплекса 110/Х трафостанице формира се грађевинска парцела у складу са 
правилима за ЗОНУ „ТС“ 
За потребе изградње 10(20,35)/0,4 kV трафостанице, у складу са чл. 69. Закона о планирању и 
изградњи, није поребно формирати посебну грађевинску парцелу. 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Објекте је потребно поставити у зону дозвољене изградње. Није обавезно поставити објекат на 
грађевинску линију према јавној саобраћајној површини. 
Обзиром да је у складу са Законом о планирању и изградњи соларне панеле могуће градити 
(поставити) на пољопривредном земљишту, тј. да није неопходно формирање посебне 
грађевинске парцеле за изградњу соларне електране као и да земљиште у непосредном окружењу 
задржава своју намену пољопривредног земљишта, овим ПДР-ом су приликом дефинисања 
грађевинских линија за соларна поља били меродавни следећи параметри: 

 границе катастарских парцела,
 техничко-технолошки захтеви за изградњу и експлоатацију соларне електране,
 могућности и ограничења наведена у прибављеним условима надлежних институција.

Узимајући у обзир специфичности намене земљишта обухваћеног овим Планом детаљне 
регулације, а у складу са горе наведеним параметрима извршена је анализа диспозиције соларних 
панела и потребног привременог и трајног заузећа земљишта, како у току изградње, тако и у току 
експлоатације у циљу лакшег сагледавања планираних интервенција у простору. 
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ  

Катастарске парцеле на којима је планирана изградња соларних панела имају статус 
пољопривредног земљишта. Према члану 69. соларне панеле, могуће је поставити на 
пољопривредном земљиишту, а да се при томе не мења намена земљишта, тј. намена испод 
панела остаје иста. 
Земљиште око темеља, након постављања носеће конструкције неопходно је санирати и вратити 
у претходно стање  
Након окончања радова на изградњи обавезна је комплетна санација свих деградираних 
површина. 

У оквиру површина остале намене планиране су: 
1. Површине за пољопривредну намену у функцији соларне електране - зона „СЕ“
2. Површине за неометану пољопривредну делатност - Зона „П“
3. Остале површине за пољопривредну намену – зона „ПЗ“
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којим се успоставља то право службености, односно други доказ о успостављању права 
службености кроз парцеле које представљају послужно добро, а налазе се између јавне 
саобраћајне површине и повласне парцеле. 
За надземне електроенергетске водове не формира се посебна грађевинска парцела, нити се 
приликом подношења захтева за издавање Грађевинске дозволе захтева подношење доказа о 
решеним имовинскоправним односима у смислу Закона о планирању и изградњи. 
Према члану 69. Зaкона о планирању и изградњи, соларне панеле је могуће поставити на 
пољопривредном земљишту, а да се при томе не мења намена земљишта, тј. намена испод панела 
остаје иста. 
Овим Планом је дефинисана граница намене земљишта (пољопривредно земљиште у оквиру ког 
је дозвољено постављање соларних панела и остало пољопривредно земљиште) у оквиру које је 
могућа подела на више катастарских парцела, а све у складу са Законом о пољопривредном 
земљишту. 
За изградњу комплекса 110/Х трафостанице формира се грађевинска парцела у складу са 
правилима за ЗОНУ „ТС“ 
За потребе изградње 10(20,35)/0,4 kV трафостанице, у складу са чл. 69. Закона о планирању и 
изградњи, није поребно формирати посебну грађевинску парцелу. 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Објекте је потребно поставити у зону дозвољене изградње. Није обавезно поставити објекат на 
грађевинску линију према јавној саобраћајној површини. 
Обзиром да је у складу са Законом о планирању и изградњи соларне панеле могуће градити 
(поставити) на пољопривредном земљишту, тј. да није неопходно формирање посебне 
грађевинске парцеле за изградњу соларне електране као и да земљиште у непосредном окружењу 
задржава своју намену пољопривредног земљишта, овим ПДР-ом су приликом дефинисања 
грађевинских линија за соларна поља били меродавни следећи параметри: 

 границе катастарских парцела,
 техничко-технолошки захтеви за изградњу и експлоатацију соларне електране,
 могућности и ограничења наведена у прибављеним условима надлежних институција.

Узимајући у обзир специфичности намене земљишта обухваћеног овим Планом детаљне 
регулације, а у складу са горе наведеним параметрима извршена је анализа диспозиције соларних 
панела и потребног привременог и трајног заузећа земљишта, како у току изградње, тако и у току 
експлоатације у циљу лакшег сагледавања планираних интервенција у простору. 
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ  

Катастарске парцеле на којима је планирана изградња соларних панела имају статус 
пољопривредног земљишта. Према члану 69. соларне панеле, могуће је поставити на 
пољопривредном земљиишту, а да се при томе не мења намена земљишта, тј. намена испод 
панела остаје иста. 
Земљиште око темеља, након постављања носеће конструкције неопходно је санирати и вратити 
у претходно стање  
Након окончања радова на изградњи обавезна је комплетна санација свих деградираних 
површина. 

У оквиру површина остале намене планиране су: 
1. Површине за пољопривредну намену у функцији соларне електране - зона „СЕ“
2. Површине за неометану пољопривредну делатност - Зона „П“
3. Остале површине за пољопривредну намену – зона „ПЗ“

4. Површина за инфраструктурне објекте у функцији соларне електране - трафостаница у
функцији соларне електране – зона „ТС“

2.2.4.1 ПОВРШИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ НАМЕНУ У ФУНКЦИЈИ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 
ЗОНА „СЕ“ – зона зa производњу електричне енергије - површине за нeсмeтaнo 
функциoнисaњe соларне електране  

Ово земљиште прeдстaвљa систем од једног или више соларних поља распоређених у складу са 
технолошким и безбедносним правилима најрационалнијег искоришћења енергије Сунца у оквиру 
ког је планирано постављање соларних панела на земљи, чија је основна сврха конвертовање 
сунчеве енергије (фотона) у електричну енергију. 
Ова зона је подељена у три посебне целине на површини земљишта од око 437 ha. 
Електрична енергија ниско напонског реда, добијена из повезаних модула, се преноси кабловима 
до инверторских тачака (станица) где се врши подизање напона и прилагођавање техничким 
условима како би се соларна електрана прикључила на електроенергетску мрежу. 
У оквиру соларног поља, панели се постављају на челичну конструкцију, плитко фундирану (1-
1,2м) издигнуту на висину довољну за обрађивање и одржавање земљишта испод, уз постизање 
оптималног угла за пријем Сунчеве енергије и трансформацију у електричну енергију. 
Обзиром да је предметна локација падина претежно јужне оријентације, издизањем носеће 
конструкције у одређеном нагибу се  постижу оптимални услови за искоришћење енергије сунца, 
тако да се површина испод конструкције може, по жељи, користити у пољопривредне сврхе и то 
као пашњак за ситнију стоку или евентуално обрађивати, с тим да биљне врсте које би могле да 
опстану не захтевају велику осунчаност и не расту више од висине од 60 цм како не би угрожавале 
несметану функцију панела.  

У складу са правилима дефинисаним овим Планом морају бити испоштовани следећи захтеви: 
1. ограда мора бити удаљена мин 1 м од граница суседних парцела
2. зона дозвољене изградње:

- минимум 5 м од границе парцеле
- са стране према приступном атарском путу - минимум 5м од ивице
реконструисаног пута

3. индекси:
- Индекс израђености  - максимум 0.8
- Индекс заузетости - максимум 80%

4. спратност: П+0

У случају да накнадно установљени техничко-технолошки захтеви за изградњу условљавају 
померање појединих елемената у односу на дефинисану позицију морају бити испоштовани 
следећи захтеви: 

1. Темељи носеће конструкције соларних панела морају бити у границама зоне дозвољене
изградње дефинисане на графичким прилозима бр. 04.1-04.3 - План регулације и
нивелације.
Зона дозвољене изградње је дефинисана на мин.5 м од границе катастарске парцеле или
границе намене, односно регулационе линије, односно ивице реконструисаног
некатегорисаног пута.

2. Средњенапонски 10 kV каблови као и сви други инфраструктурни објекти у функцији
соларне електране морају бити постављени у границама катастарске парцеле за коју
Инвеститор мора приложити доказ о решеним имовинско-правним односима у складу са
чл.135 и 69 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
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исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 
145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон 9/20 и 52/21); 

3. Изградњом напред наведених објеката и инсталација, у нивелационом смислу не смеју
бити угрожене суседне катастарске парцеле, осносно сви насипи и усеци морају бити
обезбеђени (шкарпе, потпорни зидови, габиони и сл.) у границама катастарске парцеле за
коју Инвеститор мора приложити доказ о решеним имовинско-правним односима у скалду
са чл.135 и 69 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014,
145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон 9/20 и 52/21);

4. Одводњавање са изграђеног платоа мора бити решено тако да не угрожава постојећи
атарски/некатегорисани пут као ни сусдене парцеле.

5. Висина соларних панела се одређује у односу на коту приступне/интерне саобраћајнице
одређеној групацији панела, а биће одређена у складу са технолошким захтевима
произвођача и техничким решењем у циљу најрационалнијих ефеката производње.
Минимална висина најниже коте соларног панела од тла је 60цм.

6. Габарити саобраћајница у самом комплексу морају бити димензионисани према важећим
стандардима за проходност меродавног теретног возила и путничког возила.

Ове саобраћајнице, се користе за прилаз и одржавање панела и трафостанице и представљају 
коридоре за пролаз механизације, са завршним застором од туцаника или земљани путеви 
адекватне носивости у зависности од пројектантског решења на основу прецизних 
карактеристика терена. 

Слика 2. Илустративни приказ соларног панела на подконструкцији 

У оквиру овог земљишта су планирани објекти и делови система: 
 Фотонапонски панели
 Расклопно постројење
 Командно – надзорна зграда
 Кабловска мрежа
 Инвертори
 Метеоролошка станица

У комплексу могу бити планирани и паркинг простор и интерне саобраћајно-манипулативне 
површине. 
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исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 
145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон 9/20 и 52/21); 

3. Изградњом напред наведених објеката и инсталација, у нивелационом смислу не смеју
бити угрожене суседне катастарске парцеле, осносно сви насипи и усеци морају бити
обезбеђени (шкарпе, потпорни зидови, габиони и сл.) у границама катастарске парцеле за
коју Инвеститор мора приложити доказ о решеним имовинско-правним односима у скалду
са чл.135 и 69 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014,
145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон 9/20 и 52/21);

4. Одводњавање са изграђеног платоа мора бити решено тако да не угрожава постојећи
атарски/некатегорисани пут као ни сусдене парцеле.

5. Висина соларних панела се одређује у односу на коту приступне/интерне саобраћајнице
одређеној групацији панела, а биће одређена у складу са технолошким захтевима
произвођача и техничким решењем у циљу најрационалнијих ефеката производње.
Минимална висина најниже коте соларног панела од тла је 60цм.

6. Габарити саобраћајница у самом комплексу морају бити димензионисани према важећим
стандардима за проходност меродавног теретног возила и путничког возила.

Ове саобраћајнице, се користе за прилаз и одржавање панела и трафостанице и представљају 
коридоре за пролаз механизације, са завршним застором од туцаника или земљани путеви 
адекватне носивости у зависности од пројектантског решења на основу прецизних 
карактеристика терена. 

Слика 2. Илустративни приказ соларног панела на подконструкцији 

У оквиру овог земљишта су планирани објекти и делови система: 
 Фотонапонски панели
 Расклопно постројење
 Командно – надзорна зграда
 Кабловска мрежа
 Инвертори
 Метеоролошка станица

У комплексу могу бити планирани и паркинг простор и интерне саобраћајно-манипулативне 
површине. 

Фотонапонски панели 
Савремени фотонапонски панели се састоје мноштва фотонапонских ћелија везаних редно и 
паралелно. Ћелије су израђене од кристалног силицијума, имају високу ефикасност, добру 
поузданост и дуг животни век. 
Димензије панела су оквирно 2.4x1.3x0.35м. Тежина самог панела износи око 34.5кг. Оквир панела 
је направљен од алуминијума. 
Животни век овог типа панела износи око 25-30 година, при чему њихова ефикасност опада током 
животног века са градијентом око 0.4-1% годишње. 

Расклопно постројење електране је место где се врши повезивање електране са местом 
прикључења електране на дистрибутивни систем електричне енергије. 

Командно–надзорна зграда је објекат контејнерског типа за смештај опреме за праћење рада 
електране. 

Кабловска мрежа, којом се повезују панели у оквиру соларног поља се полажу на довољној 
дубини која обезбеђује неометано кретање механизације и обраду земљишта и одржавање 
соларног парка. 
Панели су повезани електричним кабловима ЈС у низове (тзв. “string”) који се доводе до разводне 
табле, преко којих се повезују у централни инвертор у мегават станици. Разводна табла се монтира 
за један шип у типском модулу до које се воде каблови од фотонапонских панела. Од разводне 
табле се каблови подземно спроводе до мегават станице, где се повезују на инверторе. 
Нормална дубина полагања каблова у земљу је: 
 за каблове напона до 1 kV: око 0,80 м
 за каблове мреже 35 kV: око 1,10 м

Међусобни размаци при полагању каблова у ров треба да износе: 
 за каблове 1 kV:  око 0,07 м;
 за каблове 35 kV: око 0,12 м.

При полагању у исти ров каблова различитог напонског нивоа узима се међусобни размак за 
каблове вишег напона. 
На свим местима где се очекује одвијање моторног саобраћаја (коловози, колски прилази и слично) 
прави се кабловска канализација од бетонских кабловица или ПВЦ цеви. 

Механизација потребна у технолошком процесу изградње соларне електране, као и механизација 
која се користи у периоду одржавања не превазилази габарите и оптерећања стандардне 
пољоприврене механизације која се у овом подручју користи, тако да се може претпоставити да су 
некатегорисани путеви, који су већ у употреби, задовољавајућег профила и носивости.  
Систем уземљења 
Заштитно уземљење представља уземљење металних делова који не припадају струјном колу, а 
који могу да дођу под напоном у случају квара, и на тај начин спречава се настанак услова опасних 
по живот људи који рукују уређајима. 

Приступни путеви/пролази 
У оквиру соларне електране неопходно је реализовати путеве/пролазе ширине око 5м, док су 
радијуси унутрашњих кривина око 7м; Геометрија пролаза биће дефинисана у складу са 
најрационалнијим решењем размака између соларних панела и нивелацијом терена.  
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Сви напред наведени описи елемената соларне електране су дати илустративно ради лакшег 
сагледавања планиране интервенције у простору који је намењен за реализацију електране и нису 
обавезујући, а прецизна техничко-технолошка решења ће бити дефинисана разрадом кроз 
техничку документацију. 

Укупна снага планиране соларне електране је око 150 MW. Ова снага је дефинисана у складу са 
могућностима прикључења на електроенергетски систем, док је Планом извршена анализа у 
архитектонско-урбанистичком смислу за подручје за које не постоје ограничења за 
реализацију, а тачна снага електране ће зависити од технолошких карактеристика уграђених 
панела и коначно утврђене површине заузетог земљишта.  
Планом се, такође, дефинише могућност фазности реализације целокупног пројекта и 
накнадног одабира типа панела и њихове појединачне снаге од чега ће зависити укупна снага 
једне или више електрана, а чија ће реализација бити остварена у складу са правилима 
дефинисаним овим ПДР-ом. 
У случају да се у наредном периоду оствари могућност прикључења електране веће укупне 
снаге, уз употребу соларних панеле веће појединачне снаге,  то је могуће извршити на основу 
овог Плана уз исходовање нових услова за прикључење од стране оператора система, а све у 
складу са урбанистичким правилима дефинисаним овим ПДР-ом. 

У границама ове зоне, могућа је изградња искључиво соларних поља и објеката или опреме у 
функцији рада соларне електране, без које електрана не би могла да ради. 
Ово подразумева и по потреби постављање објеката контејнерског или монтажно-бетонског типа 
у којима се смешта потребна електроенергетска и електронска опрема и компоненте (инвертери и 
сл.). 
Овакав објекат је најчешће потребно поставити у оквиру соларног поља за сваку функционалну 
целину, у зависности од техничко - технолошког решења, у складу са овим Планом, могуће га је 
поставити уз сваку планирану локацију соларног поља или по потреби мању групацију соларних 
панела. 
Слика 3. Илустративни приказ расклопног постројења 

Сагледавајући чињеницу да је земљиште у непосредном окружењу пољопривредно, које се 
обрађује различитим пољопривредним машинама, одређено је да на парцели на којој се планира 
постављање соларних панела зона дозвољене изградње мора бити удаљена мин 5 m од граница 
суседних парцела у циљу заштите од ненамерног удара пољопривредне механизације. 
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Сви напред наведени описи елемената соларне електране су дати илустративно ради лакшег 
сагледавања планиране интервенције у простору који је намењен за реализацију електране и нису 
обавезујући, а прецизна техничко-технолошка решења ће бити дефинисана разрадом кроз 
техничку документацију. 

Укупна снага планиране соларне електране је око 150 MW. Ова снага је дефинисана у складу са 
могућностима прикључења на електроенергетски систем, док је Планом извршена анализа у 
архитектонско-урбанистичком смислу за подручје за које не постоје ограничења за 
реализацију, а тачна снага електране ће зависити од технолошких карактеристика уграђених 
панела и коначно утврђене површине заузетог земљишта.  
Планом се, такође, дефинише могућност фазности реализације целокупног пројекта и 
накнадног одабира типа панела и њихове појединачне снаге од чега ће зависити укупна снага 
једне или више електрана, а чија ће реализација бити остварена у складу са правилима 
дефинисаним овим ПДР-ом. 
У случају да се у наредном периоду оствари могућност прикључења електране веће укупне 
снаге, уз употребу соларних панеле веће појединачне снаге,  то је могуће извршити на основу 
овог Плана уз исходовање нових услова за прикључење од стране оператора система, а све у 
складу са урбанистичким правилима дефинисаним овим ПДР-ом. 

У границама ове зоне, могућа је изградња искључиво соларних поља и објеката или опреме у 
функцији рада соларне електране, без које електрана не би могла да ради. 
Ово подразумева и по потреби постављање објеката контејнерског или монтажно-бетонског типа 
у којима се смешта потребна електроенергетска и електронска опрема и компоненте (инвертери и 
сл.). 
Овакав објекат је најчешће потребно поставити у оквиру соларног поља за сваку функционалну 
целину, у зависности од техничко - технолошког решења, у складу са овим Планом, могуће га је 
поставити уз сваку планирану локацију соларног поља или по потреби мању групацију соларних 
панела. 
Слика 3. Илустративни приказ расклопног постројења 

Сагледавајући чињеницу да је земљиште у непосредном окружењу пољопривредно, које се 
обрађује различитим пољопривредним машинама, одређено је да на парцели на којој се планира 
постављање соларних панела зона дозвољене изградње мора бити удаљена мин 5 m од граница 
суседних парцела у циљу заштите од ненамерног удара пољопривредне механизације. 

Поред наведеног приликом дефинисања зона грађења били су меродавни следећи параметри: 
 границе катастарских парцела,
 техничко-технолошки захтеви за изградњу и експлоатацију соларне електране,
 могућности и ограњчења наведена у прибављеним условима надлежних институција.

Овим Планом је дефинисано подручје за постављање соларних панела и то на следећим 
катастарским парцелама:  

У оквиру Целине 1: 
КО Салаш: 
1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017, 
1018,1019,1020,1021,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042, 
1043,1044,1045,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064, 
1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089, 
1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107, 
1108,1109,1110,1111,1116,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131, 
1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148/1,1148/2,1155, 
1303, 2340,2140,1981,2325,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1166,1186,1201,1215,1225,1240, 
1249,1250,1256,1257,1744,1763,1766,1768,1769,1781,1813,1831,1832,1833,1843,1844,1846,1879, 
1881/1,1881/2,1882/1,1882/2,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1911,1912,1915,1917,1918,1919,1920,
1922,1923,1924,1930,1932,1933/1,1933/2,1935,1937/1,1937/2,1937/3,1937/4,1937/5,1938,1939,1940,
1941,1942,1943,1944,1945,1946,1969,1971,1972,1974,1977,1978,1979,1980,2320,2321,2322,2324, 
2342,2343,2528,2529,2530,2531,2324,325,329,330,900/2,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,
970,971,972,973,974,975,976,977,978,981,9819,982,983,986,987,989,992,993,994,995,996,997,998, 
999 

У оквиру Целине 2: 
КО Салаш: 
7879/2,7879/3,8191,8192,8193,8194,8195,8196,8197,8198,8203,8204,8205,8206,8207,8208,8209, 
8210,8211,8213,8214,8215/1,8215/2,8216,8217,8218,8219,8220,8221,8222,8223,8224,8225,8226, 
8227,8228,8229,8230,8231,8232,8233,8242,8243,8244,8245,8246,8247,8248,8249,8250,8251,8252, 
8253,8254,8255,8256,8257,8258,8259,8260/1,8260/2,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268, 
8269,8270,8271,8272,8273,8274,8275,8276,8277,8278,8279,8280,8281,8282,8283,8284,8285,8286, 
8287,8288,8289,8290,8291,8292,8293,8294,8295,8296,8297,8298,8299,8300,8301,8302,8303,8304, 
8305,8306,8307,8308,8309/1,8309/2,8310,8311,8312,8313,8314,8315,8316,8317,8318,8319,8320, 
8321,8322,8323,8324,8325,8326,8327,8328,8329,8330,8332,8333,8334,8335,8336,8337,8338,8339, 
8340,8341,8342,8346,8347,8348,8349,8350,8351,8352,8353,8354,8355,8356,8357,8358,8359,8360, 
8361,8362,8363,8364,8365,8366,8367,8368,8369,8370,8371,8372,8373,8375/1,8375/2,8376,8382, 
8383/1,8383/2,8384,8385,8386,8387,8388,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,8397,8398, 
8399,8400,8401,8402,8414/1,8414/2,8415/1,8416,8417,8418,8419,8420,8443,8444,8445,8446,8447, 
8448,8449,8450,8451,8452,8453,8455,8461,8535,8536,8537,8538,8539,8540,8541,8542,8543,8545, 
8546,8550,8551,8553,8556/2,8608/2,8608/3,8608/4,8608/5,8610/1,8610/2,8610/3,8616,8617,8618, 
8619,8620,8621,8622,8623,8624,8625,8626,8627,8628,8629,8631,8632,8635,8636,8637,8638,8639, 
8640,8641,8642,8643,8644,8645,8646,8649,8650,8651,8652,8653,8654,8655,8656,8657,8658,8659, 
9000,9001,9004,9005,9006,9007,9008,9009,9010,9011,9012,9013,9014,9015,9016,9017,9018,9025, 
9026,9027,9029,9031,9848,9849/1 и 
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У оквиру Целине 3: 
У КО Дубочане:  
3779,3781/1,3784,3785,3786,3787,3788 

У КО Мала јасикова:  
1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028, 
1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046, 
1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064, 
1065,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083, 
1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104, 
1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1139,1141,1142, 
1143,1144,1145,1146,1147,1148,1150,1151,1172,1440,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453, 
1454,1455,1456,1457,1458,1459,1461/1,925/10,925/11,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975, 
976,977,978,979,980/1,980/2,981/1,981/2,982 

У складу са овим Планом, у оквиру дефинисане границе намене површина, могућа је подела 
постојећих катастарских парцела пољопривредног земљишта у циљу решевања имовинско-
правних односа, а у складу са Законом о пољопривредном земљишту и Условима Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.320-11-10337/2021-09 од 02.12.2021. 

У случају неслагања текстуалног дела са графичким прилозима, важе подаци са графичких 
прилога бр. 04.1-04.3 „План намене површина са поделом на урбанистичке зоне и јавно и остало 
земљиште” Р 1:5000. 

Према чл. 69. Закону о планирању и изградњи сви власници и држаоци суседног и околног 
земљишта дужни су да омогуће несметани приступ градилишту и трпе извођење радова за 
потребе изградње горе наведених објекта или уређаја.  
Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима суседног или околног земљишта надокнади 
штету која буде причињена пролазом и превозом. Ако не буде постигнут споразум о висини 
накнаде штете, одлуку о томе доноси надлежни суд. 
У случају да након изградње соларне електране у максималним капацитетима могућности 
прикључења, Инвеститор не реализује постављање соларних панела на читавом земљишту 
дефинисаном као зона „СЕ“, на остатку земљишта је могуће примењивати правила за зону „П“ 
зeмљиштe зa нeoмeтaну пoљoприврeдну дeлaтнoст у непосредном окружењу објеката соларне 
електране. 

Правила за ограђивање 
Дозвољено je ограђивање комплекса. 
Ограда мора бити постављена на мин. 1м од границе катастарске парцеле. 
Дозвољено је и постављање ограде унутар комплекса којом се обезбеђују појединачне групације 
соларних панела - делови електране за које је потребно остварити контролу приступа. Ограда 
мора бити транспарентна, а висина ограде је ограничена на максимум 2,20 м.  

2.2.4.2 ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ НАМЕНУ 
 ЗОНА „П“ –  зeмљиштe зa нeoмeтaну пoљoприврeдну дeлaтнoст у непосредном окружењу

објеката соларне електране
 ЗОНА „ПЗ“ – зона на којима је дозвољена изградња објеката у оквиру пољопривредног

земљишта
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У оквиру Целине 3: 
У КО Дубочане:  
3779,3781/1,3784,3785,3786,3787,3788 

У КО Мала јасикова:  
1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028, 
1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046, 
1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064, 
1065,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083, 
1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104, 
1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1139,1141,1142, 
1143,1144,1145,1146,1147,1148,1150,1151,1172,1440,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453, 
1454,1455,1456,1457,1458,1459,1461/1,925/10,925/11,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975, 
976,977,978,979,980/1,980/2,981/1,981/2,982 

У складу са овим Планом, у оквиру дефинисане границе намене површина, могућа је подела 
постојећих катастарских парцела пољопривредног земљишта у циљу решевања имовинско-
правних односа, а у складу са Законом о пољопривредном земљишту и Условима Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.320-11-10337/2021-09 од 02.12.2021. 

У случају неслагања текстуалног дела са графичким прилозима, важе подаци са графичких 
прилога бр. 04.1-04.3 „План намене површина са поделом на урбанистичке зоне и јавно и остало 
земљиште” Р 1:5000. 

Према чл. 69. Закону о планирању и изградњи сви власници и држаоци суседног и околног 
земљишта дужни су да омогуће несметани приступ градилишту и трпе извођење радова за 
потребе изградње горе наведених објекта или уређаја.  
Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима суседног или околног земљишта надокнади 
штету која буде причињена пролазом и превозом. Ако не буде постигнут споразум о висини 
накнаде штете, одлуку о томе доноси надлежни суд. 
У случају да након изградње соларне електране у максималним капацитетима могућности 
прикључења, Инвеститор не реализује постављање соларних панела на читавом земљишту 
дефинисаном као зона „СЕ“, на остатку земљишта је могуће примењивати правила за зону „П“ 
зeмљиштe зa нeoмeтaну пoљoприврeдну дeлaтнoст у непосредном окружењу објеката соларне 
електране. 

Правила за ограђивање 
Дозвољено je ограђивање комплекса. 
Ограда мора бити постављена на мин. 1м од границе катастарске парцеле. 
Дозвољено је и постављање ограде унутар комплекса којом се обезбеђују појединачне групације 
соларних панела - делови електране за које је потребно остварити контролу приступа. Ограда 
мора бити транспарентна, а висина ограде је ограничена на максимум 2,20 м.  

2.2.4.2 ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ НАМЕНУ 
 ЗОНА „П“ –  зeмљиштe зa нeoмeтaну пoљoприврeдну дeлaтнoст у непосредном окружењу

објеката соларне електране
 ЗОНА „ПЗ“ – зона на којима је дозвољена изградња објеката у оквиру пољопривредног

земљишта

ЗОНА „П“ – Зeмљиштe зa нeoмeтaну пoљoприврeдну дeлaтнoст у непосредном окружењу 
објеката соларне електране  

Извођење радова и постављање планираних компонената соларне електране на 
пољопривредном земљишту условљено је максималним очувањем намене и функционалности 
обухваћених парцела. 

На пољопривредном земљишту, осим основне намене земљишта за интензивну 
пољопривредну производњу, може се градити подземна и надземна инфраструктура у складу са 
овим Планом. 

У овој зони нема ограничења за коришћење пољопривредног земљишта која су 
проузрокована изградњом соларне електране чија се изградња дефинише овим Планом, те се у 
овој зони примењују сва правила уређења и грађења на пољопривредном земљишту дефинисана 
Просторним планом територије града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 15/2012), осим  
што није дозвољена садња високог дрвећа као било које активности које би могле угрозити 
функционисање соларне електране, што укључује и изградњу специфичних 
пољопривредних објеката велике висине. 

У случају да се укаже могућност проширења капацитета соларне електране у овој зони је 
могуће постављање соларних панела и повезивање у систем соларних поља чија се реализација 
планира у оквиру зоне „СЕ“. 

Након изградње соларне електране, биће позната зона непосредног утицаја електране, а 
за остатак земљишта означен у овом Плану као „соларна поља“ (зона „СЕ“) се примењују правила 
за зону „П“. 
ЗОНА „ПЗ“ – зона на којима је дозвољена изградња објеката у оквиру пољопривредног 
земљишта 

У овој зони нема ограничења за коришћење пољопривредног земљишта која су проузрокована 
изградњом соларне електране чија се изградња дефинише овим Планом, те се у овој зони 
примењују сва правила уређења и грађења на пољопривредном земљишту дефинисана 
Просторним планом територије града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 15/2012) и у складу 
са законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 
112/2015. 80/17 и 95/18-др.закон), као и условима Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде бр. бр.320-11-10337/2021-09 од 02.12.2021. 

ПОВРШИНА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ У ФУНКЦИЈИ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ-ТС у 
функцији соларне електране 
ЗОНА „ТС“ – зона зa изградњу трафостанице у функцији соларне електране 

Приликом избора локације за трафостаницу у склопу соларне електране узети су у обзир следећи 
услови: 

 приступ објекту са јавног пута,
 погодна веза са новопланираним 110 kV далеководом,
 удаљеност соларних поља и дужина подземних инсталација,
 услови прибављени од надлежних институција.

У складу са свим горе наведеним параметрима, дефинисана је зона - локација за изградњу 
трафостанице која обухвата део катастарске парцеле: 7980, 7981, 7982, 7984, 7983, 7985, 7986, 
7999, 8000 и 8001 све КО Салаш. 
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Грађевинска парцела предвиђена за изградњу комплекса трафостанице  може се формирати 
директно спровођењем овог Плана.  
Урбанистички параметри за изградњу на овој грађевинској парцели су следећи: 

1 Површина парцеле Минимум 4 ha 
2 Максимална заузетост* 30%
3 Спратност П до П+2 
4 Максимална висина венца 12 m
5 Минималан проценат зелених површина у директном 

контакту са тлом 
30% 

6 Удаљење грађевинских линија у односу на : 
границу парцеле према јавном земљишту Минимум 5 m 
бочне и задњу границу парцеле Минимум 5 m 

*У обрачун максималног заузећа обрачунава се површина под објектима у оквиру којих је
формиран користан простор. Остали објекти у директном контакту са тлом не улазе у обачун
заузећа.
Обавезно је ограђивање грађевинске парцеле за изградњу трафостанице. Ограду је потребно
поставити на минималном удаљењу од 1 m од границе катастарске парцеле, како би се спречио
ненамеран удар пољопривредне механизације којом се обрађује околно земљиште. Тип ограде је:
жичана, а висина и елементи се одређују у складу са правилима и праксом за ову врсту објеката.
Уколико је због нивелационог решења, у склопу комплекса трафостанице, потребно по ободу
парцеле формирати канале за одводњавање, ови канали морају бити удаљени минимум 1 m од
границе катастарске парцеле, а ограда се у том случају поставља на унутрашњу страну канала.
Саобраћајни приступ локацији ТС је обезбеђен са постојеће јавне саобраћајнице/приступног
некатегорисаног пута на кп 7958 КО Салаш.
Овим Планом се формира се нова грађевинска парцела за изградњу комплекса трафостанице у
функцији соларне електране „СОЛАРИНА“ и то:

Ознака грађевинксе 
парцеле 

Број ктастарске парцеле Катастарска општина Површина  
(м2) 

ТС-1 
Целе кп 7980, 7981, 7982, 

7984, 7983, 7985, 7986, 
7999, 8000 и 8001 

Салаш 22155

У спровођењу овог Плана, могућа је даља парцелација формиране грађевинске парцеле ТС-1, у 
оквиру зоне „ТС“, у циљу формирања посебне парцеле за изградњу прикључно-разводног 
постројења (ПРП) за коју је потребно посебно решевање имовинско-правних односа у складу са 
условима прикључења дефинисаним од стране оператера (Еелектромрежа Србије). 

Предложеним трасама подземних кабловских водова, као и осталих водова којима се повезују 
соларни панели са трафостаницом, потребно је пројектовати оптимално решење како би губици у 
експлоатацији соларне електране у преносу произведене електричне енергије били што мањи, што 
лакше извођење, коришћењем некатегорисаних путева за постављање подземних инсталација 
итд. 
Диспозиција постројења 110 kV треба да омогућава добру прегледност функционалних делова, 
једноставан транспорт опреме, лаку комуникацију за измену поља, функционалност веза, измену 
појединих поља и унутар самог поља, као и заштићеност особља приликом проласка или 
манипулације. 
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условима прикључења дефинисаним од стране оператера (Еелектромрежа Србије). 

Предложеним трасама подземних кабловских водова, као и осталих водова којима се повезују 
соларни панели са трафостаницом, потребно је пројектовати оптимално решење како би губици у 
експлоатацији соларне електране у преносу произведене електричне енергије били што мањи, што 
лакше извођење, коришћењем некатегорисаних путева за постављање подземних инсталација 
итд. 
Диспозиција постројења 110 kV треба да омогућава добру прегледност функционалних делова, 
једноставан транспорт опреме, лаку комуникацију за измену поља, функционалност веза, измену 
појединих поља и унутар самог поља, као и заштићеност особља приликом проласка или 
манипулације. 

Планирано је да се трансформатори сместе на армирано-бетонским темељима у чијој близини ће 
се налазити када за прикупљање уља уколико дође до његовог изливања. 
Командно-погонска зграда пројектује се на основу технолошких захтева и подлога 
електромонтажног дела пројекта, унутар ограде комплекса ТС 110/X/ kV. Објекат се састоји од 
командног дела и разводног СН постројења који са кабловским простором, чине целину.  
Приземље објекта је са кабловским простором одговарајуће висине за улаз-излаз свих каблова 
према постројењу 110 kV и према соларној електрани.  
Осветљењем интерних саобраћајница и ограде комплекса ТС постићи ће се потребан ниво 
осветљења.  
Након одређивања парцела за изградњу планиране ТС 110/X/ kV и формирања парцеле у складу 
са ПДР–ом преостали део земљишта, који је планским решењем намењен за зону „ТС“, може се 
користити као пољопривредно земљиште на коме се примењују правила за зону „ПЗ“, односно 
спровођење на основу Просторног плана. 

Земљиште у оквиру ког је планирано проширењe грађевинског подручја насељеног места 
Салаш према Просторном плану територије града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 
15/2012) 

У југоисточном делу Целине 2, на делу катастарске парцеле 8611 КО Салаш, Просторним планом 
је предвиђено проширење грађевинског подручја насељеног места Салаш. Овим Планом је 
предвиђено да се у оквиру ове површине примењују правила дефинисана Просторним планом без 
било каквих измена. 
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3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Овај План представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијских услова, као и за 
израду Пројекта парцелације/препарцелације и основ за формирање грађевинских парцела 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, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21).
За планиране садржаје у склопу овог Плана детаљне регулације, могуће је издати јединствене
Локацијске услове за соларну електрану у целини или вршити спровођење за сваки поједини
садржај према посебном захтеву и у складу са динамиком реализације.
Уколико се спровођење буде вршило посебно за поједине садржаје у склопу соларне електране,
појединачне Локацијске услове и Грађевинске дозволе издају органи у складу са надлежностима
дефинисаним Законом о планирању и изградњи и то :

1. Соларна поља – Локацијске услове и Грађевинску дозволу, обзиром да је укупна снага
електране већа од 10 MW , у складу са чл.133 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 9/20 и
52/21); издаје надлежно Министарство Републике Србије.
Локацијски услови и Грађевинска дозвола се могу издати за сваку локацију соларног поља
или мање групације соларних панела појединачно који чине функционалну целину у
смислу производње или потрошње електричне енергије и прикључења на
електроенергетски систем Електромреже Србије.

У зависности од укупне снаге појединачних пројеката који се могу реализовати на основу
овог ПДР-а, потребно је спровести процедуре у складу са Законом о енергетици, односно
другим посебним законима којима је регулисана ова област.

2. Приступни путеви – Акт за извођење радова на адаптацији, рехабилитацији или
реконструкцији постојећих некатегорисани (атарских) путева у функцији приступних
путева за потребе технолошког поступка изградње и одржавања соларне електране,
издаје локална самоуправа у склaду са врстом интервенције, а на основу Закона о
планирању и изградњи.

3. Подземне инсталације у функцији соларне електране – саставни део Грађевинске
дозволе за соларну електрану, као секундарна мрежа инфраструктуре у оквиру
јавног и осталог земљишта, издаје надлежно Министарство Републике Србије.

4. ТРАФОСТАНИЦА 110/Х kV - према напонском нивоу, у складу са чл.133 Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21); издаје надлежно Министарство Републике Србије.

у складу са чланом 8. Закона о процени утицаја, у обавези да се обрати надлежном органу за 
заштиту животне средине са Захтевом за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја 
на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 
135/04, 36/09, 72/09 – 43/11 – Уставни суд, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. 
закон), Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09), 
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', 
бр. 69/2005), и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе 
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складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21).
За планиране садржаје у склопу овог Плана детаљне регулације, могуће је издати јединствене
Локацијске услове за соларну електрану у целини или вршити спровођење за сваки поједини
садржај према посебном захтеву и у складу са динамиком реализације.
Уколико се спровођење буде вршило посебно за поједине садржаје у склопу соларне електране,
појединачне Локацијске услове и Грађевинске дозволе издају органи у складу са надлежностима
дефинисаним Законом о планирању и изградњи и то :

1. Соларна поља – Локацијске услове и Грађевинску дозволу, обзиром да је укупна снага
електране већа од 10 MW , у складу са чл.133 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 9/20 и
52/21); издаје надлежно Министарство Републике Србије.
Локацијски услови и Грађевинска дозвола се могу издати за сваку локацију соларног поља
или мање групације соларних панела појединачно који чине функционалну целину у
смислу производње или потрошње електричне енергије и прикључења на
електроенергетски систем Електромреже Србије.

У зависности од укупне снаге појединачних пројеката који се могу реализовати на основу
овог ПДР-а, потребно је спровести процедуре у складу са Законом о енергетици, односно
другим посебним законима којима је регулисана ова област.

2. Приступни путеви – Акт за извођење радова на адаптацији, рехабилитацији или
реконструкцији постојећих некатегорисани (атарских) путева у функцији приступних
путева за потребе технолошког поступка изградње и одржавања соларне електране,
издаје локална самоуправа у склaду са врстом интервенције, а на основу Закона о
планирању и изградњи.

3. Подземне инсталације у функцији соларне електране – саставни део Грађевинске
дозволе за соларну електрану, као секундарна мрежа инфраструктуре у оквиру
јавног и осталог земљишта, издаје надлежно Министарство Републике Србије.

4. ТРАФОСТАНИЦА 110/Х kV - према напонском нивоу, у складу са чл.133 Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21); издаје надлежно Министарство Републике Србије.

у складу са чланом 8. Закона о процени утицаја, у обавези да се обрати надлежном органу за 
заштиту животне средине са Захтевом за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја 
на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 
135/04, 36/09, 72/09 – 43/11 – Уставни суд, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. 
закон), Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09), 
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', 
бр. 69/2005), 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'', 
бр. 114/08). 

У складу са карактеристикама планског подручја и планираних активности, као и условима 
Завода за Заштиту природе Србије 03 број 021-3779/2 од 09.12.2021.године, потребно је  да се 
за потребе израде Студије о процени утицаја пројекта на животну средину изврши стручну 
експертизу биодиверзитета (флоре, фауне и станишта) које би требало спровести у току пролећа. 
На основу добијених резултата потребно је микролокацијски утврдити да ли и које микролокације 
треба изузети приликом постављања соларних панела, или под којим условима их је могуће 
реализовати. 

У циљу заштите и очувања могућих археолошких налаза, уколико се приликом извођења 
земљаних радова у оквиру границе Плана наиђе на археолошке остатке налаже обавеза 
Инвеститора и извођача радова је да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести Завода за 
заштиту споменика културе Ниш и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и сачува 
на месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан да по чл. 110. Закона о културним 
добрима („Службени гласник РС”, бр.71/94, 52/11 и 99/11), обезбеди финансијска средства за 
истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра до предаје добра на чување 
овлашћеној установи заштите. 
Како би се умањила опасност од оштећења или уништења археолошких налаза приликом 
реализације Плана, односно могућност случајног открића археолошког наслеђа, препоручује се да  
Инвеститор обезбеди средства за претходна археолошка ископавања на подручју Плана са циљем 
дефиисања постојања археолошког наслеђа и дефинисања одговарајућих мера заштите. 
Током земљаних радова на изградњи соларних поља и изградње планиране трасе главних 
инфраструктурних водова, пре почетка радова обавести Завод, чиме би се обезбедио археолошки 
надзор. 
Кроз израду техничке документације за јавне саобраћајне површине, дозвољена је промена 
нивелета и попречног профилa, укључујући и распоред, пречнике и додатну мрежу 
инфраструктуре у оквиру дефинисане регулације саобраћајнице.  

3.1 ПРЕДЛОГ ЦЕЛИНА ИЛИ ЗОНА ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ 
Предвиђа се обавезна израда и верификација урбанистичког пројекта за потребе изградње 110 KV 
далековода у функцији соларне електране „СОЛАРИНА“.  
Како је локација планиране х/110 kV трафостанице планирана у средишту производње електричне 
енерије у СЕ Соларина, а планирано прикључење у ТС БОР 2,  овим урбанистичким пројектом је 
потребно решити најоптималнију трасу будућег далековода у функцији соларне електране како са 
становишта техничких услова и међусобног утицаја у односу на постојеће далеководе, тако и са 
становишта просторних могућности и ограничења, архитектонско-урбанистичких параметара, 
решавања имовинско-правних односа и утицаја на животну средину. 
Овим Планом је дефинисана оријентациона траса планираног далековода и његов заштитни појас. 
Након усвајања урбанистичког пројекта и дефинисања прецизне трасе далековода, примењују се 
правила уређења за заштитну зону у односу на аналитички дефинисану позицију угаонозатезних 
стубова. 
Овим Планом су дата правила уређења и правила грађења за директно спровођење за све остале 
садржаје у функцији соларне електране. 
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3.2 ОДНОС ПРЕМА ВАЖЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
Ступањем на снагу овог плана, у границама предметног обухвата остаје на снази: 
Просторни план територије града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 15/2012) и то у делу који 
се односи на прaвила грађења на пољопривредном земљишту, а за подручја која су ван 
непосредног утицаја садржаја предвиђених овим Планом детаљне регулације, односно зону „ПЗ“. 
Карта спровођења је приказана на графичким прилозима бр.06.1 - 06.3. 
Саставни део Плана су и: 
4. II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
0. ПРЕГЛЕДНА КАРТА Р 1:25000 
1. КАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ Р 1:2500 
2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА Р 1:2500 
3. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ  Р 1:2500
4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ Р 1:2500 
5. ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ Р 1:2500 
6. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ Р 1:2500 

5. III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
1. Одлука о изради Плана
2. Материјал за рани јавни увид
3. Записник за 25. седнице Комисије за рани јавни увид
4. Извештај о извршеном раном јавном увиду
5. Записник за 28. седнице Комисије за јавни увид
6. Извештај о обављеној стручној контроли Плана
7. Мишљење на План Завода за заштиту споменика културе Ниш
8. Мишљење на План Завода за заштиту природе Србије
9. Мишљење на План ЈП Путеви Србије
10. Мишљење на План Републичког геолошког завода Србије
11. Записник за 29. седнице Комисије за јавни увид
12. Извештај о извршеном јавном увиду
13. Решење о сагаланости на Извештај о стратешкој процени утицаја
14. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана
15. Инжењерскогеолошки извештај

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
Д.1  Катастарско-топографски план Р 1: 5000 
Д.2  Извод из Просторног плана територије града Зајечара -реферална карта 1 Р 1:20000 
Д.3  Извод из Просторног плана територије града Зајечара -реферална карта 2 Р 1:20000 
Д.4  Инжењерскогеолошка карта Р 1:2500 

Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
I број 350-11/2022-1
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3.2 ОДНОС ПРЕМА ВАЖЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
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се односи на прaвила грађења на пољопривредном земљишту, а за подручја која су ван
непосредног утицаја садржаја предвиђених овим Планом детаљне регулације, односно зону „ПЗ“. 
Карта спровођења је приказана на графичким прилозима бр.06.1 - 06.3.
Саставни део Плана су и: 
4. II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
0. ПРЕГЛЕДНА КАРТА Р 1:25000 
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5. III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
1. Одлука о изради Плана
2. Материјал за рани јавни увид
3. Записник за 25. седнице Комисије за рани јавни увид
4. Извештај о извршеном раном јавном увиду
5. Записник за 28. седнице Комисије за јавни увид
6. Извештај о обављеној стручној контроли Плана
7. Мишљење на План Завода за заштиту споменика културе Ниш
8. Мишљење на План Завода за заштиту природе Србије
9. Мишљење на План ЈП Путеви Србије
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11. Записник за 29. седнице Комисије за јавни увид
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Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
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