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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У
ЗАЈЕЧАРУ

НАРУЧИЛАЦ:

„Heineken Srbija“ Д. О. О.
Железничка бр. 2, Зајечар

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:

Градска управа града Зајечара
Одељење за урбанизам, грађевинске и
комунално стамбене послове

ОБРАЂИВАЧ:

АПБ “Proingarh”, Зајечар

РУКОВОДИЛАЦ РАДНОГ ТИМА:

Зоран Јовановић дипл. инж. арх.
Одговорни урбаниста
Бр. Лиценце 200 0033 03

РАДНИ ТИМ:

Милан Глишић, дипл. инж. саоб.
број лиценце 202 1587 17
-Саобраћајна инфраструктураНовица Миловановић, дипл. инж. грађ.
број лиценце 203 1174 09
-хидротехникаДрагољуб Николић, дипл. инж. ел.
број лиценце 203 1145 09
-Електро и ТТ инсталацијеЕвица Рајић, дипл. еколог.
-Заштита животне средине-
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У
ЗАЈЕЧАРУ

С А Д Р Ж А Ј:
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

ОПШТИ ДЕО - ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Решење о регистрацији предузетника
Лиценце одговорних урбаниста
Копије плана за предметне катастарске парцеле.
Преписи листа непокретности за предметне катастарске парцеле
Одлука о приступању изради Плана детањене регулације постројења за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“
Зајечар („Сл. лист града Зајечара“, бр. 27/18)

2.

ОПШТИ ДЕО:

2.1.
2.2.

Увод
Обухват Плана детањене регулације постројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар
Опис – постојеће стање
Правни и плански основ
Подлога за израду измене Плана детањене регулације постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар
Извод из ГУП-а града Зајечара
2.6.1. Подела простора на посебе целине и зоне
2.6.2. Пежим коришћења земљишта
2.6.3. Мреже и објекти саобраћајне инфраструктуре
Извод из ПДР-а града Зајечара бр. 1 север и северозапад
2.7.1. Грађевинско подручје
2.7.2. Грађевинско земљиште – површине за остале намене
2.7.3. Остало земљиште у грађевинском подручју
2.7.4. Концепција уређења и типологија грађевинских зона
2.7.5. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне немене и
мреже собраћајне и друге инфраструктуре
2.7.5.1.Правила уређења за површине и објекте јавне намне
2.7.5.2. Спорт, рекреација и зеленило
2.7.5.3. Комунални објекти и површине
2.7.5.4. Саобраћајна инфраструктура
2.7.5.5. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
2.7.5.6. Елелктроенергетска инфраструктура
2.7.5.7. Топлификација и гасификација
2.7.5.8. Електронска комуникациона инфраструктура
2.7.6. Услови за уређење и изградњу површина и објеката осталих намена
2.7.6.1. Производња и пословање
2.7.6.2. Зеленило
2.7.7. Услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне
средине и живота и здравља људи

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

АПБ „PROINGARH“ ЗАЈЕЧАР

3

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У
ЗАЈЕЧАРУ

2.7.7.1. Услови и мере заштите природног наслеђа
2.7.7.2. Услови и мере заштите културног наслеђа
2.7.7.3. Услови и мере заштите водног земљишта и формирање зона
санитарне заштите
2.7.7.4. Стање квалитета животне средине
2.7.7.5. Мере заштите од негативног утицаја планираних намена
2.7.7.6. Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља
људи
2.7.8.Правила грађења
2.7.8.1.Врста и намена објеката који се могу градити у оквиру подручја
плана
2.7.8.2. Општа правила регулације, нивелације и парцелације
2.7.8.3. Општа правила грађења објеката
2.7.8.4. Компатибиолне намене
2.7.8.5. Посебни случајеви када је могуће одступити од општих правила
грађења
2.7.8.6. Површине и објекти јавних намена
2.7.8.1. Саобраћајна инфраструктура,
2.7.8.2. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
2.7.8.3. Електроенергетска инфраструктура
2.7.8.4. Топлификацијаи гасификација
2.7.8.5. Електронска комуникациона инфраструктура
2.7.8.7. Површине и објекти осталих намена
2.7.8.7.1. Правила грађења за производњу и пословање
2.7.9.Смернице за спровођење плана
2.8. Преглед прикупљених података и услова надлежних институција
3.

ПЛАНСКИ ДЕО:

3.1.

Правила уређења
3.1.1. Подела на карактеристичне целине и зоне
3.1.1.1. Планирана претежна намена површина
3.1.2. Биланси намене земљишта
3.1.2.1. Преглед основних урбанистичких параметара и процена
планиране БРГП
3.1.3. Урбанистички услови за уређење и изградњу површина и објеката
јавне намене и услови за прикључење на инфраструктуру
3.1.3.1.Производња и пословање
3.1.3.2. Површине јавне намене
3.1.4. Услови за прикључење на инфраструктуру
3.1.4.1. Саобраћајна инфраструктура
3.1.4.2. Водоводна инфраструктура
3.1.4.3. Електроенергетска инфраструктура
3.1.4.4. Телекомуникациона инфраструктура
3.1.4.5. Уређење зелених површина
3.1.5. Степен комуналне опремљености грађевинског
земљишта
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3.2.

3.1.6. Услови и мере заштите природних добара и непокретних
културних добара и заштите природног и културног наслеђа,
животне средине и живота и здравља људи
3.1.6.1. Заштита природних добара
3.1.6.2. Заштита непокретних културних добара
3.1.6.4. Заштита живота и здравља људи
3.1.6.5. Мере и услови заштите и унапређења животне
средине
3.1.7. Услови за несметано кретање особа са инвалидитетом
3.1.8. Мере енергетске ефикасности
3.1.9. Очекивани ефекти планирања у погледу унапређења
начина коришћена простора
Правила грађења
3.2.1. Врста и намена објеката који се могу градити
3.2.2.Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле
3.2.3. Положај објеката у односу на регулацију и границе
грађевинске парцеле
3.2.4. Највећи дозвољени индекс заузетости или
изграђености грађевинске парцеле
3.2.5. Највећа дозвољена висина и спратност објеката
3.2.6. Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
3.2.7. Услови и начин обезбеђења приступа парцели и
простора за паркирање возила
3.2.8. Заштита суседних објеката

4.

СМЕРНИЦЕ ЗА СПОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

3.

ГРАФИЧКИ ДЕО: (ПРИЛОЗИ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Извод из ГУП-а града Зајечара
Р=1:
Извод из ПГР-а бр. 1
Р=1:
Извод из ПГР-а бр. 3
Р=1:
Геодетска подлога са границом обухвата
Р = 1 : 1000
Планирана намена површина
Р = 1 : 1000
Регулационо нивелациони план са аналитичко
геодетским елементима
Р = 1 : 1000
План саобраћајница
Р = 1 : 1000
План електроенергетске и елктронско телекомуникационе
инфраструктуре
Р = 1 : 1000
План водоводне и канализационе инфраструктуре
Р = 1 : 1000
Синхрон план
Р = 1 : 1000
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2. ОПШТИ ДЕО
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2.1. УВОД
Циљ израде Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода
из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар (у даљем тексту: план) је
утврђивање положаја трасе цевовода за транспорт технолошке воде до ППОВ, као
и прерађене воде из ППОВ-а цевоводом до рецепијента реке Црни Тимок, и
прецизно дефинисање правила уређења и грађења за изградњу постројења за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар, у
циљу трајног решавања прераде и третмана отпадних вода, а са тим и заштиту
водотока, земљишта и животне средине, а на основу Одлуке о приступању изради
Плана детаљене регулације постројења за прераду отпадних вода из производног
погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар („Сл. лист града Зајечара“, бр. 27/18) (у
даљем тексту: Одлука), коју је Скупштина града Зајечара донела на седници
одржаној 14.06.2018.г..

2.2. ОБУХВАТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ
ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У ЗАЈЕЧАРУ
У складу са Одлуком, границом плана обухваћене су следеће катастарске
парцеле: 5829/40, 5829/41, дела 5829/18, 5829/42 – ул. Филипа Кљајића, део 5836,
део 5837/9, 8474/6, 5834/8 – ул Филипа Кљајића, дела 8479/3 – река Црни Тимок,
8575/1, 8575/12, 8575/13, дела 5868 – ул. Генерала Гамбете, 8569/2 – ул.
Железничка и 8570 све КО Зајечар.
Површина прстора обухваћеног планом износи 4ha 64aр 49m2.

2.3. ОПИС – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Парцелe бр. 5829/40, 5829/41, 8575/1, 8575/13, 8575/13, део 5829/18, 5829/42,
8474/6, 5834/8, 5836, 5837/9, 8479/3, 5868, 8569/2 и 8570 КО Зајечар, имаju
катастарску површину од П=46.449,00m2.
На простору обухваћеним планом, не постоје изграђени објекти, већ су кп. бр.
5829/40 и 5829/41 КО Зајечар, по култури, пашњак и њива у оквиру градског
грађевинског земљишта, на којима је изграђен паркинг за потребе некадашње
фабрике кристала. Катастарска парцела број 5829/18 КО Зајечар, по култури, остало
вештачки створено неплодно земљиште, на коме је изграђена интерна
саобраћајница за потребе комплекса „Кристал“. Кп. бр. 5829/42 и 5834/8 КО Зајечар,
ул. Филипа Кљајића, кп. бр. 8474/6 КО Зајечар, вододерина – јаруга, кп. бр. 8479/3
КО Зајечар, река Црни Тимок, изнад које у обухвату плана постоји изграђен мост, кп.
бр. 5875/13 и 5868, ул. Генерала Гамбете, кп. бр. 8569/2 КО Зајечар ул. Железничка.
Кп. бр. 5836 КО Зајечар ул. Мирочка, кп. бр. 5837/9 КО Зајечарје градско грађевинско
земљиште. КП. бр. 8575/1 и 8575/12 КО Зајечар је градско грађевинско земљиште.
Кп. бр. 8570 КО Зајечар је грађевинска парцела на којој је изграђен комплекс пиваре,
како је уцртано на катастарско - топографском плану, израђеном од стране
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Геодетско пројектног бироа „Дигитал Кукић“ из Бољевца, као и на изводу издатог од
стране Службе за катастар непокретности Зајечар – копији плана, која је саставни
део ове плана.
Власничка структура у обухвату плана је следећа:
- Кп. бр. 5829/40 и 5829/41 КО Зајечар – корисник АД „Еурокристал“, Београд,
по култури, пашњак и њива у оквиру градског грађевинског земљишта.
- Кп. бр. 5829/18 КО Зајечар – корисник АД „Еурокристал“, Београд, по
култури, остало вештачки створено неплодно земљиште.
- Кп. бр. 5829/42 и 5834/8 КО Зајечар – јавна својина, власник град Зајечар,
улица Филипа Кљајића.
- Кп. бр. 5836 КО Зајечар - јавна својина, власник град Зајечар, градско
грађевиско земљиште.
- Кп. бр. 5837 КО Зајечар - корисник, град Зајечар, улица Мирочка.
- Кп. бр. 8474/6 КО Зајечар – корисник АД „Житопромет“ из Зајечара, по
култури, вододерина.
- Кп. бр. 8479/3 КО Зајечар – јавна својина, власник Република Србија, река
Црни Тимок.
- Кп. бр. 8575/1 КО Зајечар – приватна својина, „Heineken Srbija“ Д.О.О
Зајечар, градско грађевинско земљиште.
- Кп. бр. 8575/12 КО Зајечар – корисник „Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар, по
култури, градско грађевинско земљиште.
- Кп. бр. 8575/13 КО Зајечар – корисник „Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар, по
култури, остало вештачки створено неплодно земљиште, улица Генерала Гамбете.
- Кп. бр. 8568 КО Зајечар – јавна својина, власник град Зајечар, улица
Генерала Гамбете.
- Кп. бр. 8569/2 КО Зајечар – јавна својина, власник град Зајечар, улица
Железничка.
- Кп. бр. 8570 КО Зајечар – власник „Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар, по
култури, градско грађевинско земљиште.
Преметне катастарске парцеле број 5829/40, 5829/41 и 5829/18 КО Зајечар
оријентисане су према градској саобраћајници ул. Филипа Кљајића, која је и уједно
приступни пут за ове парцеле са западне стране. Кп. бр. 8570 КО Зајечар
оријентисана је према градској саобраћајници ул. Железничкој, која тангира ову
парцелу са северне стране.
Кп. бр. 8570 КО Зајечар је грађевинска парцела на којој је изграђен комплекс
пиваре, потреба и обавеза пиваре је да изгради ППОВ за сопствене потребе, тј.
ради печишћавања отпадних вода из производног процеса. Предметна парцела је
већ изграђена око максимума дозвољеног тренутно важећим правилницима и
законима (60%), односно на њој нема просторних могућности за изградњу ППОВ-а.
Из тог разлога компанија „Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар, приморана да обезбеди
другу локацију за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода из свог
технолошког процеса.
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2.4. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
Правни основ за израду Плана детањене регулације постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар (у даљем
тексту: план) садржан је у:
- Закону о планирању и изградњи (Сл.гласник РС 72/2009, 81/2008 - испр., 64/2010 –
одлука УСи 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2103 –одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014 и 145/14)
-Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ( ''Сл.гласник РС '' бр.64/15)
- Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
( ''Сл.гласник РС '' бр. 22/15) и
- Одлуци о приступању изради Плана детањене регулације постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар („Сл. лист
града Зајечара“, бр. 27/18)
Плански основи су:
- Генерални урбанистички план града Зајечара (’’Сл. лист града Зајечара’’,
бр.15/12),
- План генералне регулације града Зајечара бр. 1- север и северозапад града
Зајечара (’’Сл. лист града Зајечара’’, бр. 33/18),
- План генералне регулације града Зајечара бр. 3- центар града Зајечара (’’Сл.
лист града Зајечара’’, бр. 34/18),

2.5. ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Геодетска подлога која је основа за израду плана је оверен Катастарско –
топографски план израђен од стране Геодетско пројектног бироа „Дигитал Кукић“ из
Бољевца, који садржи све аналитичко-геодетске податке за прецизно дефинисање
правила уређења и грађења, сходно новој намени.

2.6. ИЗВОД ИЗ ГУП-а ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
2.6.1. Подела простора на посебне целине и зоне
Извод из ГУП-а града Зајечара
„Просторна целина зона V – зона постојеће индустрије
Овај простор има повољан положај у односу на насеље и саобраћајну
инфраструктуру за даље развијање садржаја индустрије, складишта, велике
трговине, транспорта, грађевинарства и других комерцијалних делатности, које
треба издвојити од становања.
Претежна намена површина из ГУП-а града Зајечара (’’Сл.лист града
Зајечара’’, бр.15/12) за предметну парцелу, је РАДНА ЗОНА (складишта, лака
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производња, радионице трговине, објекти јавног значаја, пословни центри са
становањем).”

2.6.2. Режим коришћења земљишта
Извод из ГУП-а града Зајечара:
„ У планском подручју основна подела земљишта је на грађевинско и остало
земљиште.
Од укупне површине плана која износи 4151,7ха, планирано је грађевинско
земљиште у површини од 3177ха или 70% површине Плана.
Планирано грађевинско земљиште је одређено границом планираног грађевинског
подручја. Постојеће изграђено земљиште је највећим делом обухваћено планираним
грађевинским подручјем, а само минимално у виду малих енклава је остало на
осталом земљишту.“
Предметна локација налази се у грађевинском подручју

2.6.3. Мреже и објекати саобраћајне инфраструктуре
Извод из ГУП-а града Зајечара:
„ Насељске саобраћајнице првог ранга
У насељске саобраћајнице правог ранга сврстане су саобраћајнице на
правцима државних и општинских путева који се радијално пружају од градског
језгра ка периферији. То су излазни правци којима се остварује веза са обилазним
прстеном са којим се укрштају и насељима на територији града. Излазни правци
обухватају улице које се налазе на трасама државних и општинских путева у
градницама плана, од средњег саобраћајног полупрстена ка граници плана.
Поред излазних праваца саобраћајнице првог ранга су и саобраћајнице
средњег прстена. Овим саобраћајницама се прихвата тешки теретни саобраћај са
улазно – излазних праваца, и усмерава га према постојећим, и новим, погонима и
већим и великом велепродајним и малопродајним објектима који су распоређени
око сердњег полупрстена или су у његовој близини. Радијалним правцима (излазни
правци) остварена је најкраћа веза са обилазним прстеном како би се теретни
саобраћај што пре извукао из самог језгра насеља.
Саобраћајнице првог ранга димензионишу се за меродовно возило – теретно
ввозило (тегљач са полуприколицом и приколицом до 18m дужине).
У саобраћајнице првог ранга убрајају се улице: Лубнички пут, Шљиварски пут,
Николе Пашића од 7. септембра, 7. септембра, Љубе Нешића од 7. септембра,
Милоша Обилића, пут за Књажевац, пут за Вршку Чуку, Хајдук Вељкова, Изворски
пут, Неготински пут, Црвене армије, пут за Николичево и Станоја Гачића.
Насељске саобраћајнице другог ранга чине саобраћајнице унутрашњег прстена
и сабирне саобраћајнице. Улога секундарних саобраћајница је да прихвати сва
кретања из појединих зоа или већих блокова (стаамбених или пословно – радних) и
да их усмери ка примарним саобраћајницама са којима сачињава једну заокружену
мрежу саобраћајница. Сачињавају је саобраћајнице које су делови утрашњег
саобраћајног прстена и сабирне саобраћајице. Унутрашњи саобраћајни прстен
окружује централну, трговаћко – пословну, управну и стамбеу зону градског насеља
АПБ „PROINGARH“ ЗАЈЕЧАР
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Зајечар. У њој је сконцентрисан највећи број јавних садржаја и становања високе
густине. У овој зони је и највећи проблем са великим бројем кретања и сталним
недостатком слободних површиназа одлагање возила. Циља је и нонцепција
саобраћајног решења је заснована на томе да се унутар зоне одстране сва
непотребна кретања којима циљано кретања нису везана за саму заону. Поред овог,
циљ је да се предност да пешацима а да се разним рестриктивним мерама на нивоу
регулације саобраћаја (семафоризација расксница са пажљиво одабраним
режимом, цена паркинг места, забрана паркирања и заусттављања возила која
премашују одређену дужину – осим за снабдевање под одређеним условима, идр.)
дестимулишу циљна кретања моторних возила у саму централну зону, већ да се оне
заврше по ободу зоне, до саобраћајница из унутрашњег прстена.
Сабирне саобраћајнице су улице које продиру у веће стамбене или пословно –
радне зоне, и служе за њихово опслуживање и усмеравање саобраћаја из односно
ка тим зонама са саобраћајница вишег ранга.
Саобраћајнице другог ранга димензионишу се за меродавно возило – теретно
возило до 12m дужине.
Насељске саобраћајнице другог ранга су: С. Марковића, Македонска, 4. јула,
Мије станимировића, З. Радмиловића, Генерала Гамбете, Стевана Сремца,
Мирочка, Моравска и 29. новембра.
Остале саобраћајнице су све остале саобраћајнице: постојеће у изградњи или
планиране нижим а преиспитаним урбанистичким плановима. То су стамбене (у
оквиру стамбених зона), пословно – стамбене (у оквиру зона са мешовитом
наменом) и пословне улице (у радним и пословним зонама).
Паркирање возила
У зонама становања и пословања поштоваати минималне норматве при
планирању паркинг места: за једну стамбену јединицу 1 ПМ; за сваких 70m2
пословног простора 1 ПM; зa 80m2 услуга 1 ПM; за сваких 6 гостију угоститељског
објекта по 1 ПМ; за сваких 3-5 хотелских соба по 1 ПМ; на сваких 25 посетилаца
јавне приредбе по 1 ПМ.“

2.7. ИЗВОД ИЗ ПДР-а ГРАДА ЗАЈЕЧАРА БР. 1 – СЕВЕР И
СЕВЕРОЗАПАД
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ИЗВОД ИЗ ПДР-а
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА БР. 3 – ЦЕНТАР ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
2.7.1. Грађевинско подручје
Извод из ПГР-а бр. 1
„Површином грађевинског подручја обухваћене су површине дела града
Зајечара: површине јавне намене, површине остале намене и остало земљиште у
грађевинском одручју. Овако одређено, грађевинско подручје има површину од
931,11ha и већим делом се поклапа се површином Плана. Ванграђевинско подручје
чине површине под пољопривредним и шумском земљиштем.
Изграђене површине, као и оне које се планирају за изградњу, у оквиру граница
Плана чине једну компактну грађевинску и урбанистичку целину, без издвојених,
засебних изграђених делова.“
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Извод из ПГР-а бр. 3
„Укупна површина грађевинског подручја износи 685,2ha. Ван обухвата
грађевинског подручја су пољопривредно земљиште површине 23,5ha и шумско
земљиште површине 8,2ha, у јужном делу обухвата плана
Водно земљиште је површине 12,1ha и оно је билансирано у површину
грађевинског подручја.
Грађевинско подручје обухвата површине јавне намене и површине осталих
намена.“

2.7.2. Грађевинско земљиште – површине за остале намене
Извод из ПГР-а бр. 1
“Грађевинско земљиште осталих намена (укупне површине 736,31 ha односно
60,52% површине Плана) заузима преостале површине намењене претежно
становању, привреди, комерцијалним делатностима, мешовитим пословно стамбеним наменама, као и свим другим наменама на земљишту других власника
(приватно земљиште, верске заједнице). Такође, друге јавне функције, односно
намене које су јавног карактера и за јавну употребу, могу бити организоване и на
земљишту које није одређено за површине јавне намене (образовање, социјална
заштита, информисање, здрвство, култура, спорт, зеленило...).”
Извод из ПГР-а бр. 3
“Површине за остале намене (укупне површине 266,9ha, односно 36,61%
површине плана) заузимју преостале површине намењене претежно становању,
услугама, пословању, спорту и рекреацији као и свим другим наменама на
земљишту других власника (приватно, верских заједница). И друге јавне функције,
односно намене које су јавног карактера и за јавну употребу, могу бити на земљишту
које није одређено за површине јавне намене (образовање, информисање,
здрaвство, култура, спорт, зеленило, саобраћајне површине...).”

2.7.3. Остало земљиште у грађевинском подручју
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
„У оквиру грађевинског подручја ( ПГР бр. 1 931,11 ha, и ПГР бр. 3 12,1ha )
поред површина јавне намене и површина остале намене постоји и остало
земљиште у грађевинском подручју.
Остало земљиште у грађевинском подручју чине водно земљиште и шумско
земљиште.
Водно земљиште у оквиру грађевинског подручја чини река Црни Тимок и
мрежа одводних канала – јаруга, којима се атмосферске воде прихватају и одводе са
јавних и осталих површина до реципијената – Црног Тимока. Река Црни Тимок
припада сливу реке Велики Тимок, водно подручје Доњи Дунав.
Овим Планом се забрањује затрпавање јаруга и повремених водених токова.
Забрањује се зацевљење потока и повремених водених токова. Дозвољено је
зацевљење на појединачним местима, код укрштања са саобраћајном
инфраструктуром на краћим појединим деоницама за потребе проширања површина
јавне намене. За зацевљења јаруга и повремених водених токова неопходна је
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целокупна техничка
управљање водама.”

документација
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за

2.7.4. Концепција уређења и типологија грађевинских зона
Извод из ПГР-а бр. 1
“Концепција поделе Плана на просторне целине и зоне је преузета из Раног
јавног увида Плана генералне регулације бр.1 – Север и северозапад Града
Зајечара, као наставак фазе планирања. Простор Плана је подељен на шест
просторних целина према начину коришћења, претежним наменама, правцима
развоја и степену урбанизације. Просторне целине су даље подељене на зоне
према просторној диспозицији. Просторне целине представљају заокружену
насељску целину са одређеном претежном наменом и функцијама на нивоу насеља
и саме целине.
1. Просторна целина I : Зона центра насеља
- Подцелина I.1 : Зона ужег центра нацеља
2. Просторна целина II: Зона становања ''Бели Брег''
3. Просторна целина III: Зона становања ''Исток''
4. Просторна целина IV: Зона становања ''Север''
5. Просторна целина V: Привредна зона ''Запад''
6. Просторна целина VI: Привредна зона ''Исток''
То је постојећа радна зона са већим радним коплексима (фабрика Кристал).
Формирана је путним правцем Зајечар – Неготин, железничком пругом и реком Црни
Тимок.
На овом простору планира се производно-пословна зона. Дозвољена је ''чиста
производња'' која нема штетан утицај на животну средину.
Ова зона обухвата и насеље ''Пиково Имање'' у оквиру кога се планира
становање ниске густине са простором за спорт и рекреацију.
Прописује се израда Планова детаљне регулације за површине постојећих
радних комплекса и површину пољопривредног добра. Границе планова су
јединствене, могућа је израда више планова детаљне регулације у оквиру ових
граница.”
Извод из ПГР-а бр. 3
“Цео простор ПГР Центар планира се, а на основу постојећег стања, као две
основне просторне целине. Целина север – центар града и целина југ – Краљевица.
Основне целине, подењене су на просторне подцелине и зоне, у зависности од
специфичности самих простора у оквиру осносвних просторних целина.
Целина север - Претежна намена је становање високе густине до 250 ста/ha
са централним функцијама: услуге, јавни садржаји, зелене и слободне површине,
спорт и рекреација и др. Ово је зона претежне реконструкције и у мањем обиму нове
изградње.Значајније површине за нову изградњу или већу урбану реконструкцију су
површине садашњих производних комплекса који не раде. Производни комплекси у
овом простору се планирају за постепену трансформацију у услужне делатности, или
„чисту“ производњу. Неопходно је обезбедити уређеност и озелењавање слободних
површина, довољно паркинг простора за све врсте возила, минималне зоне
заштитног зеленила према суседству.
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Просторна целина север подељена је на зоне: 1. Зона центра насеља са
подзоном 1.1 Зона ужег центра насеља; 2. Зона југ са подзоном 2.1 Зона
реконструкције; 3. Зона запад; 4. Зона север и 5. Зона исток.
Зона 4 – обухвата простор северо од железничке пруге са широким опсегом
намена: становање породично и вишепородично, пословање и услуге, производња,
комунлане површине и објекти, спорт и рекреација, зеленило јавни објекти.
Производни објекти у овој зони се задржавају уз обавезу подизања нивоа
уређености комплекса, подизања нивоа заштите животне средине и непосредног
окружења. Пословање и услуге су делимично развијене у овој зони и треба да
представљају сервисно пословну зону града уз нову изградњу али и обнову
постојећих објеката и простора. У оквиру ове зоне је спортско рекреативни цнтар
„Плажа“, после Краљевице и једедини овакав простор. Треба водито рачуна о
контроли изграђености јер овде је акценат на отвореним спортским теренима и
површинама. Постојећа стамбена намена је претежно породично становање лошијег
бонитета и неуређене урбанистичке структуре. Један блок је са новоизграђеним
вишепородичним становањем. Планско решење је трансформација породичног
становања у вишепородично становање средње густине, у отвореним блоковима са
значајним учешћем слободних површина које треба да ослобде простор и визује
према реци Црни Тимок.“
2.7.5. Зонирање простора према природним условима
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Инжињерско-геолошка својства терена1
Инжењерскогеолошка својства неког терена су битна превасходно у урбаним
зонама или у подручјима предвиђеним за изградњу (првенствено се мисли на град
Зајечар и приградска подручја).
За одређивање погодности терена за изградњу насеља, дате методе се могу,
нешто модификоване, применити и на оцену погодности терена за изградњу,
уопште. Фактори који се овом приликом разматрају су геотехничке особине терена,
односно пре свега његова носивост и стабилност, али и погодност за извођење
радова.
Ижињерскогеолошке одлике територије града и шире околине Зајечара
формиране су као последица геолошке грађе терена, као основног предуслова,
затим деловањем различитих физичких фактора, као и техногене активности на
геолошку средину. Као резултат тога на овом простору су издвојене две основне
категорије, са ближим инжињерскогеолошким дефинисањем сваког посебно
издвојеног литолошког комплекса.
- невезане и слабо везане меке стене су флувијални меки седименти, који су
средине различитог састава (алувијални седименти – шљункови, пескови, глине) и
генезе, веома до средње деформабилних својстава у погледу стишљивости. Овакви
терени се протежу дуж тока Црног, Белог Тимока и Великог Тимока, као и других
већих
њихових
притока.
Вода
је
основни
фактор
неповољности
инжињерскогеолошких својстава терена.
__________________

Извор: Геолошко –геотехничка документација за потребе Планова генералне регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Зајечар –
1
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- невезане, слабо везане меке и слабо очврсле стене неогеног басена
представљају хетерогену, веома до средње деформабилну средину, посебно у
нестабилности падина (пескови, шљункови, глине). Овакве стене везане су за
неогене седименте ширег подручја Зајечара, присутне у околним брдима око
Зајечара (Краљевица и тд).
Елементи који карактеришу територију са аспекта инжињерскогеолошке
неповољности су:
Стишљивост, на основу које су издвојени муљевити терени врло велике до
средње стишљивости; нестабилност терена у погледу клижења, карактеристична
за неогене седименте као и за старије слабо очврсле, јако испуцале и алтерисане
стенске масе; Еродибилност је присутна у многобројним јаругама на територији
града иоколине. Највећи део тих јаруга је регулисан кроз урбанизацију града кроз
већ изграђену инфаструктуру. Брдо Краљевица и остала околна брда су више
угрожена овом појавом, нарочито на стрмим деловима падина. Већу угроженост од
ерозије трпе и обале река, тамо где нису урађени одбрамбени бедеми. На тим
местима ова неповољност је изразито изражена. Зоне повећаног сеизмичког
ризика (7˚ MCS). Захвата све делове подручја обухваћена планом, што значи да
цела територија града Зајечара представља сеизмички нестабилну зону.
У опису карактеристика сваког појединог реона у граду, показује се степен
стабилности терена и подаци о дозвољеном оптерећењу површинских творевина (до
дубине истражености), као и препорука о оптималном режиму темељења будућих
објеката. Ове препоруке о дубини и начину фундирања (и евентуално заштити
темељних јама у нестабилнијим подручјима) може, уколико се ради о детаљном
урбанистичком планирању.
Општи геотехнички услови
Истражни простор погодан за градњу подељен је на две области у зависности
од литолошког састава и то: котлину, где је смештено градско језгро Зајечара и
околна брда и узвишења око града која улазе у границе плана (прилог 4 геолошког
сепарата).
Простор градског језгра је изграђен на алувијону који незнатно варира на
целом простору. Представљен је терасним седиментима најниже и најмлађе речне
терасе. Изграђен је од везаних и невезаних седиментних творевина. Везане
седиментне творевине су представљене подинским и повлатним глинама, док су
полувезани седименти заступљени глиновитим шљунком или глиновитим песком
различитих гранулација. Невезани седименти заступљени су шљунком, ређе и
песком. У зависности од снаге речних токова Црног, Белог и Великог Тимока
таложиле су се различите фракције. По правилу, крупније су падале на дно, док су
се ситније таложиле на површини, тако да је на целом простору заступљеност
различитих гранулација. У погледу састава и склопа терена котлине где се Зајечар
простире, инжињерско – геолошки услови су повољни.
Хидрогеолошки услови у теренима алувијона са инжињерско-геолошког
аспекта су условљена хидрогеолошким функцијама постојећих стенских маса,
рељефом терена, као и режимом површинских вода, а такође и атмосферског
талога. Са хидрогеолошког аспекта, по својој функционалности, терене изграђују:
хидрогеолошки изолатори и хидрогеолошки колектори. Хидрогеолошке
изолаторе представља глина (подинска и повлатна), док су хидрогеолошки
колектори шљункови, пескови, шљунковите глинаме и глиновити шљункови у
зависности од микролокације. Подземне воде су честе у алувијону и на дубинама су
од 2,00 m до 8,00 m што зависи од положаја микролокација.Терени ближи рекама су
богатији подземним водама на малим дубинама, што је изузетно неповољно са
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инжињерско-геолошког аспекта. Такође, треба нагласити да постоје и безводна –
сува подручја, где подземне воде нису констатоване на дубини и преко 10 m.
Са инжињерско – геолошког аспекта подручје града у котлини представља
стабилну и повољну средину за грађење јер нема појава инжињерско-геолошких
нестабилности (клижење, ручевање, одрони и сл.). Пошто нема услова за
евентуални настанак конкретних савремених процеса, тако да се може несметано
приступити било којој врсти изградње.
На околним брдима око Зајечара испитивани терени су од неогених језерских
седимената (М31). Од језерских седимената највише је присутна песковита глинаса
ретким конкрецијама СаСО3, добро консолидована. Језерски седименти
суприсутни испод алувијалних седимената као подински део. Представљени су
добро консолидованим тврдим пластичним глинама. Са инжињерско-геолошког
аспекта ови терени су такође повољни за грађење јер нема појава инжињерскогеолошке нестабилности.
Испитивани простор обухваћен границама плана, припада условно стабилним
теренима. Међутим, услед антропогене активности може доћи до нарушавања
природне стабилности, деформација односно клижења терена и појаве
неравномерних слегања тла испод темеља.
Од геодинамичких процеса у овој средини развијени су процеси површинске и
линијске ерозије које се манифестују пре свега у виду јаружања. Јаружање настаје
дејством повремених и сталних токова. Јаруге су развијене и на веома благим
падинама процес јаружања је интензивнији у деловима терена без или са слабом
вегетацијом. С обзиром да су терени изграђени од ових седимената врло благог
нагиба у њима обично не долази до клизања. Међутим, услед људске активности
лако може доћи до покретања маса и формирања углавном плитких клизишта.
Истражни радови код инжињерско-геолошких истраживања су у складу са
наменом и важећим стандардима, техничким нормативима и законским прописима
од којих наводимо најбитније :
- Закон о геолошким истраживањима Републике Србије („Сл. Гласник
Републике Србије“, бр. 88/2011);
- Правилник о садржини пројекта геолошких истраживања и елаборате о
резервама геолошких истраживања („Сл. Гласник Републике Србије“, бр. 51/96);
- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14).”

2.7.6. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне
намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре
2.7.6.1. Правила уређења за површине и објекте јавне намене
Извод из ПГР-а бр. 1
„На територији Плана, површине јавних намена би обухватале простор
саобраћајних површина, објекте јавних намена (школа, вртић и сл.), комуналне,
инфраструктурне објекте и јавне зелене површине.
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Планом су предвиђене нове површине за објекте јавне намене: дом здравља,
вртић, комуналне објекте. За остале објекте се оставља могућност реконструкције и
доградње, тамо где то урбанистички параметри дозвољавају.“
2.7.6.1.1. Спорт, рекреација и зеленило
Извод из ПГР-а бр. 1
“Зеленило - Зелене површине у оквиру плана морају да заузму знатно
значајније место у односу на постојеће стање. Јавне зелене површине су слободно
доступне свим грађанима и таквим начином коришћења задовољавају се
најосновније социјалне потребе. Шуме, као приоритет, треба да имају заштитну и
рекреациону функцију. Такође, коришћењем линијског зеленила остварује се веза
постојећег и планираног зеленила поштујући принципе повезаности и непрекидности
зеленила у оквиру стамбених, мешовитих, индустријских зона и других
урбанистичких елемената града, уз повећање степена озелењености.
С тим у вези утврђена је обавеза уређивања и озелењавања индивидуалних
окућница као и повећање степена слободног уређеног простора у оквиру производно
пословних намена. У систем зелених површина улазе и површине намењене бањско
туристичким садржајима где је проценат изграђености до 30%, а проценат уређених
зелених површина 50%.
Зеленило специфичног карактера - Савремена урбанистичка концепција
уређења простора подразумева функционално озелењавање специфичних целина.
Такве зелене површине, као елемент у обликовању простора, имају и функционални
значај: зелене површине радних и индустријских комплекса;
зелене површине
школских и дечијих комплекса; зелене површине здравствених установа; зелене
површине саобраћајница и паркинг површина; зеленило у оквиру стамбених
намена.“
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Зеленило у оквиру становања средњих густина и других индивидуалних
парцела - Зеленило у оквиру приватних парцела је углавном неуређено, постоји
просторна могућност формирања значајнијих уређених зелених површина у
постојећем грађевинском земљишту на већ изграђеним парцелама што може
допринети укупном квалитету живљења. Након формирања и уређења овог
зеленила те површине ће се укључити и унапредити укупни систем зеленила у
насељу.
Зеленило производних и пословних делатности има заштитну функцију, избор
врста засновати на брзорастућим, широколисним лишћарима и примешаним
четинарима. Зеленило радне зоне треба формирати унутар комплекса, по ободу
комплекса ширине минимално 5m. Постојећи дрвореди и украсно зеленило сачуваће
се и заштитити од планираних грађевинских интервенција, у хоризонталном и
вертикланом смислу.
Озелењавање вршити садницама које су отпорне на загађивање, орезивање,
ентомолошка и фитопатолошка обољења, а могу образовати високе, развијене и
компактне крошње.“
Извод из ПГР-а бр. 3
“Зеленило уз водоток - Уз све водотоке, тамо где постоје просторне
могућности, планирано је зеленило, које може имати и рекреативни карактер.
Планирано је 5,3hа зеленила уз водотоке. Зеленило уз водоток се уређује на исти
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начин као и уређено зеленило. Највећа површина водног зеленила је у
североисточном делу плана на ушћу два Тимока, са претежно парковски уређеним
површинама у оквиру којих се могу наћи спортски терени за мале спортове,
игралишта за децу, стазе за бициклизам и трчање, справе за вежбање.... Ови
простори морају да буду минимално инфраструктурно опремљени водоводом и
канализацијом и струјом, са обавезном осветљењем простора за спорт и рекреацију.
Од објеката овде се могу градити, поред објеката у функцији спорта, и угоститељскотуристички објекти, објекти услуга и трговине.
2.7.6.1.2. Саобраћајна инфраструктура
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Сва решења на којима се заснива планирани саобраћај иду ка томе да се прво
отклоне уочени недостаци и мане одвијања саобраћаја у постојећим условима:
велики удео транзита на главним градским улицама, посебно на правцу запад-исток,
недовољни попречни профили у којима нису посебно издвојене површине за
безбедно одвијање по видовима саобраћаја, поприлично нарушен квалитет и таквих
саобраћајних површина што додатно угрожава безбедност свих учесника у
саобраћају.
Све саобраћајнице у грађевинском подручју града Зајечара подељене су у три
категорије, у три ранга. То су примарне, секундарне и остале саобраћајнице. Подела
је извршена према функцији у мрежи која је определила начин техничког уређења
самих улица и мерама техничког регулисања саобраћаја на њима.
Примарне саобрађајнице чине улице на правцима државних и општинских
путева планиране Северне обилазнице. Сва подела је извршена узимајући у обзир
крајњи хоризонт када је саобраћајница изграђена и комплетирана.
Секундарне
саобраћајнице
су
сабирне
саобраћајнице.
Сабирне
саобраћајнице су саобраћајнице које дубље продиру у поједине зоне различитих
намена, прихватају кретања са најниже уличне мреже и на најбржи начин их упућују
на саобраћајнице вишег ранга. Оне такође представљају спону секундарне и
примарне мреже.
Остале саобраћајнице су саобраћајнице које повезују грађевинске парцеле
свих намена у градском грађевинском подручју. То су улице у којима започињу и где
се завршавају све намераване вожње, затим саобраћајнице у рангу прилазних
путева као и све оне саобраћајне површине намењене за јавно коришћење али које
немају потребну регулациону ширину, на којима се због непланске градње и
недовољне регулације не могу применити стандардни технички нормативи за
безбедно одвијање саобраћаја на јавним путевима, често се слепо завршавају,
некада су издвојене као јавне површине али често нису. Могу бити категорисане
јавне саобраћајнице или некатегорисане (које могу бити на јавним или на осталим
површинама за јавно коришћење као путеви).
Паркирање.
Корисници или власници грађевинских парцеле паркирање за своје потребе по
правилу обављају на својој парцели а не на површини јавне намене. Изузетно се од
овог правила може одступити уколико се обезбеди паркирање на нивоу блока или
више блокова (потребан урбанистички пројекат) или на јавној површини за
паркирање (паркиралиште или гаража). Уколико се паркирање обезбеђује на јавној
површини, градска управа мора да донесе посебну одлуку којом ће регулисати

АПБ „PROINGARH“ ЗАЈЕЧАР

18

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У
ЗАЈЕЧАРУ

услове коришћења (закупа, начин плаћања и др.) јавне паркинг површине. Број
паркинг места одређује се у зависности од намене.”
Извод из ПГР-а бр. 1
„У границама ПГР Зајечара бр. 1 север и северозапад града Зајечара налазе
се: Трасе државних путева, на правцима градских улица: Државни пут I-б реда бр 35 ,
Државни пут II-а реда бр 165.
Нормативи за паркирање: привредне зоне - 1ПМ на 100m 2, БРГП производне
хале или 1ПМ 7/* - на 4 једновремено запослених, 1ПМ на 100 m2 БРГП привредних
објеката, магацина или на 3 једновремено запослена; инфраструктурни објекти и
комплекси - у оквиру припадајуће парцеле у зависности од технолошког процеса.“
Извод из ПГР-а бр. 3
„У границама ПГР Зајечара бр. 3 центар, града Зајечара налазе се: трасе
државних путева, на правцима градских улица,: Државни пут I-б реда бр 35,
Државни пут I-б реда бр 36, Државни пут II-а реда бр 169.
Нормативи за паркирање: привредне зоне - 1ПМ на 100m 2, БРГП производне
хале или 1ПМ 7/* - на 4 једновремено запослених, 1ПМ на 100 m2 БРГП привредних
објеката, магацина или на 3 једновремено запослена; инфраструктурни објекти и
комплекси - у оквиру припадајуће парцеле у зависности од технолошког процеса.“
2.7.6.1.3. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
Водоснабдевање
Постојеће стање - Објекти водосндевања - У саставу фабрике воде је и
резервоар запремине 3000m 3, која је довољна за дневно изравнање
неравномерности. Вода се становништву испоручује кроз дистрибутивну мрежу,
преко резервоара „Краљевица“. Снабдевање потрошача се врши путем
дистрибутивног система, у чијој је основи моћан прстен примарних цевовода око
центра Зајечара од Ø500 mm на јужној и западној старни и челичног цевовода
Ø800mm на источној страни града. Од поменутог прстена се гранају четири
радијално рспоређена магистрална правца, на које се везује секундарна
дитрибутивна мрежа, тако да је дужина целокупне дистрибутивне мреже Зајечара
око 280 km. Водоснабдевањем је обухваћена цела територија насеља Зајечар, као и
осамнаест сеоских насеља.Систем водоснабдевања је подељен у више висинских
зона, због великог висинског распона између најнижих (нешто изнад 100 мнм) до
највиших прикључака (око 300 мнм).
Зоне санитарне заштите - Заштита изворишта воде за пиће је обавеза која
проистиче из законске регулативе Закона о водама (Сл гласник РС бр. 30/2010,
93/12), Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите и
изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“ бр. 92/08). Скупштина града Зајечара
донела је Одлуке о заштити изворишта водоснабдевања акумулације „Грлиште“ (Сл.
лист града Зајечара бр. 35/14), која ближе одређује мере заштите у зонама
санитарне заштите акумулације „Грлиште“. Министарство здравља ПС је донело
Решења којим се одређују зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања
акумулације „Грлиште“ бр. 530-01-84/2013-10 од 18.03.2013., Решења којим се
одређују зоне санитарне заштите изворишта „Бели Тимок“ бр. 530-01-304/2016-10 од
27.06.2016. и Решења којим се одређују зоне санитарне заштите изворишта
„Пиваре“ од 27.06.2016.године и решење којим се одређујеу зоне санитарне заштите
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изворишта ''Топужница'' код Зајечара, број 530-01-250/2016-10 од 27.06.2016.године.
У циљу заштите воде, изворишта, водопривредних објеката, постројења, као и
цевовода који се користе за водоснабдевање од њиховог намерног или случајног
загађења или неког другог штетног дејства која могу неповољно утицати на
здравствену исправност воде или издашност изворишта одређене су следеће зоне
санитарне заштите:зоне непосредне заштите (зоне строгог надзора), ужа зона
заштите (зоне ограничења), шира зоне заштете (зона надзора).У зонама непосредне
заштите изворишта и резервоара урађене су жичане ограде са капијама које се
закључавају и редовно се врши контрола. За цевоводе је дефинисан појас
санитарне заштите ширине 5m, по 2,5m са обе стране цевовода.
Јавне чесме - На територији насеља Зајечар постоји већи број артеских извора,
који се користе као резервна опција у водоснабдевању. Укупно их има 44, а ова
појава представља једну од специфичности Зајечара. О квалитету воде на овим
изворима се стара ЈКП „Водовод“ из Зајечара, а вода са ових чесми мора да
одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист СРЈ“
бр.42/98, 44/99). Одлуком о заштити артеских и субартеских чесама на територији
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 47/15) успостављена је зона
непосредне заштите (3m од водозахватног објекта) и одређена правила уређивања
простора око чесама.
Планирано стање - правила уређења- Објекти водоснабдевања - Планом су
обухваћене инвестиције у изгрдњу нових објеката, као и реконструкција, адаптација
постојећих, у складу са потребама услед проширења мреже и нових потрошача, уз
модернизацију постојећих постројења и са заменом уређаја и опреме.
Водоводна мрежа - Планира се изградња недостајуће секундарне мреже
водоводне инфраструктуре у насељима у којима постоји водоснабдевање, као и
омогућавање снадевања водом у насељима у којима га тренутно нема. Препорука је
да се при изградњи нових водоводних инсталација избегавају пречници цеви мањи
од Ø100mm, како због противпожарне заштите, тако и због избегавања проблема у
водоснабдевању у часу максималне потрошње.
Одвођење отпадних и површинских вода
Фекална канализација
Постојеће стање - Глани колектор канализације је трасиран десном обалом
Црног Тимока од бетонских јајастих профила 60/110, 90/135, 100/125, 150/200 cm.
Остала примарна и секундарна канализациона мрежа је касније грађена од кружних
профила од Ø200mm до Ø800mm различитог цевног материјала (од бетона, азбестцемента, ПВЦ-а, полиетилена и керамике). На левој обали Црног Тимока такође је
изграђена канализација по општем систему са главним колектором Ø700mm, што не
задовољава потребе таквог система. Каснијом изградњом канализационе мреже
оријентација је била на прихват отпадних вода. Канализација на левој обали Белог
Тимока (насеља „Муљак“ и „Пишура“) грађена је по сепарационом принципу, али је
изградња објеката за прихват и одвођење атмосферске воде каснила. На десној
обали Белог Тимока (насеље „Вишњар“) јавна канализација не постоји. Из свега
наведеног намеће се закључак да је у Зајечару заступљен мешовити систем
канализације, тако што је око две трећине површине обухваћене Генералним
Планом покривено општим системом канализације, док ће преостали део, углавном
периферних насеља, бити изграђен по сепарационом систему. Укупна дужина
изграђене градске канализационе мреже износи око 80 km, од чега су четвртина
колектори.
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Примарну канализациону мрежу чине главни колектори за одвођење отпадне
воде распоређени по деловима градског насеља и то:
1. Главни колектор централног дела града на десној обали Црног Тимока
(улицама Хајдук Вељковом, Љубе Нешића, Светозара Марковића и Николе
Пашића). На најнизводнијој деоници протицајни профил је 150/200cm, а кота дна око
120мнм, док је његов капацитет око 4300 l/s, што омогућава одвођење атмосферске
воде повратног периода од 5 година.
2. Главни колектор дела града на левој обали Црног Тимока. На најнизводнијој
деоници протицајни профил је Ø700mm, а кота дна око 118,5 мнм, док је његов
капацитет око 530 l/s, што је доста мање од колектора на десној обали и дозвоњава
одвођење мање количине кишнице.
3. Колектор дела града на левој обали Белог Тимока профила Ø400mm, и
капацитета 100 l/s, чија је траса дуж обилазнице према Неготину, а који се улива у
већ изграђену деоницу будућег интерцептора Ø1200mm, капацитета око 1500 l/s,са
изливом на левој обали Белог Тимока и котом дна 117,08 мнм.
Изграђена канализација прихвата отпадне воде од становништва и из
привредних објеката (углавном без претходног третмана, изузев мањег броја
индустријских објеката на левој обали Црног Тимока које поседују сопствене уређаје
за пречишћавање отпадних вода). Ови изливи отпадне воде у Црни Тимок без
пречишћавања у урбаној зони града нарушавају амбијенталне и хигијенске услове и
представљају највећи проблем канализационог система Зајечара. Проблем
представља и неизграђеност јавне канализације у северном делу Зајечара (насеље
Бели Брег), као и делу града према Звездану.
Атмосферска канализација
Постојеће стање - Постојећи систем каналисања представља мрежу одводних
канала – јаруга, којима се атмосферске воде прихватају и одводе са јавних и осталих
површина до реципијената– Црног Тимока, Белог Тимока и Тимока.
Јаруге су делови корита малих природних водотокова, који су делимично
уређени и регулисани тако што су зацевљени или имају форму отворених канала
лоцираних у путном појасу постојећих саобраћајница – путева или градских улица.
Имају различите протицајне профиле и нагибе, а тиме и пропусну моћ, али им је
свима улога да сакупе и одведу атмосферску воду до реципијената. Углавном су
трапезастог попречног профила са нагибом бочних страна од 45°. Канали су
углавном неуређени, без изграђене конструкције од чврстог материјала и дренаже.
Један мањи део ове каналске мреже има бетонску конструкцију као нпр. јаруга у Ул.
Црвене армије, а зацевљења на каналима су пречника од Ø300mm до Ø1600mm.
Канали се периодично одржавају. У појединим градским саобраћајницама су
уграђени ливено-гвоздени сливници са таложницима за прихватање атмосферских
вода и уведени у одводнике. Значајнији канали обухваћени овим планом су: јаруге у
Улици Црвене армије (1390m), јаруга у Котлујевцу (950m), Панчевачкој, Славонској,
Фрушкогорској, Олимпијској и др. Недостаје канал између „Кристала“ и Црног Тимока
у дужини од око 420 m, кога је потребно изградити.
Планирано стање
Мрежа фекалне канализације- Планира се изградња недостајуће секундарне
мреже канализације по сепарационом систему у насељима у којима је већ изграђена
канализациона мрежа, као омогућавање каналисања у насељима у којима је
тренутно нема, а унутар границе грађевинског реона. То значи да се овим Планом
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предвиђа да сви садашњи и новоизграђени објекти имају могућност да се прикључе
на јединствени канализациони систем Зајечара.
Кишна канализација - Постоји потреба да се постојећи систем допуни
новим каналима, као и да се постојећи прошире, уреде, регулишу и утврде. Тиме
би им се повећала пропусна моћ, олакшало одржавање, а истовремено олакшао и
повећао прихват кишнице и тиме смањила количина воде на јавним површинама
након великих падавина. Такође, како тренутно нема третмана атмосферске воде на
улазу у јаруге, а нема ни прописно изграђених таложника пре изливања у
реципијент, потребно је у наредном периоду изградити одговарајуће објекте којима
ће се наведени проблеми превазићи.”
2.7.6.1.4. Електроенергетска инфраструктура
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Планско подручје Града Зајечара поседује одговарајуће електроенергетске
објекте који задовољавају потребе постојећих потрошача. Планско подручје се
напаја елекричном енергијом на напонском нивоу 110кV преко 2 Т.С. 110/35кV: Т.С.
110/35кV „Зајечар 1” инсталисане снаге 31,5+20 МVА и Т.С. 110/35кV „Зајечар 2”
инсталисане снаге 31,5+20 МVА.
Трафостанице 110/35кV међусобно су повезане надземним 110кV водовима
који су у надлежности ЈП „Електромрежа Србије”.
Преко једног дела планског подручја прелазе / укрштају се следећи далеководи
у власништву ЈП „Електромрежа Србије”: 1. ДВ 400кV бр. 403 Т.С. Бор 2 – Т.С. Ниш
2, 2. ДВ 110кV бр. 148/2 Т.С. Бор 2 – Т.С. Зајечар 2, 3. ДВ 110кV бр. 148/3 Т.С.
Зајечар 1 – Т.С. Зајечар 2, 4. ДВ 110кV бр. 1204 Р.П. Ђердап 2 – Т.С. Зајечар 2, 5.
ДВ 110кV бр. 1157 Т.С. Зајечар 1 – Т.С. Књажевац, 6. ДВ 110кV бр. 149 Т.С. Зајечар
1 – граница – Т.С. Кула и 7. ДВ 110(35)кV бр. 1212 Т.С. Бољевац – Т.С. Зајечар 2.
Напајање целокупног подручја града Зајечара електричном енергијом је
реализовано преко четири ТС 35/10kV: 1. Т.С. 35/10кV „Зајечар I” - инст. снаге 2х8
МVА (Рвршно=9,8МW), 2. Т.С. 35/10кV „Зајечар II” - инст. снаге 2х8 МVА
(Рвршно=11,5МW), 3. Т.С. 35/10кV „Зајечар III” - инст. снаге 2х8 МVА (Р вршно=9,5МW) и 4.
Т.С. 35/10кV „Кристал” - инст. снаге 2х8 МVА (Р вршно=4МW)
На ободу плана постоје још две ТС 35/10kV: 1. Т.С. 35/10кV „Каблови” – инст.
снаге 2х4 МVА (Рвршно=2,7МW) и 2. Т.С. 35/10кV „Звездан” - инст. снаге 2х4 МVА
(Рвршно=3,2МW)
Трафостаница 35/10кV „Каблови” је индустријска и служи за напајање Фабрике
каблова Зајечар. Због одлива становништва, као и због пада индустријске
производње евидентно је да вршна оптерећења трафостаница, као и протоци ел.
енергије из године годину опадају. Укупан проток кроз Т.С. 35/10кV у 2010 години
износио је 165.914.500 kWh, а 2015 године укупан проток био је свега 154.866.500
kWh. Око 70% укупне енергије испоручује се купцима у категорији „домаћинства”. У
Т.С. 35/10kV нема слободних капацитета у трансформацији, обзиром да су
конципиране тако да се има 100% резерва трансформацији. Једино у Т.С. 35/10кV
„Кристал” има резерве од око 4 МW.
Постојеће Т.С. 10/0,4кV оптерећене су са око 70 – 80% инсталисане снаге.
Т.С. 35/10kV у градском подручју повезане су подземним кабловским водовима
35kV, док је на периферији и ван града мрежа 35kV изведена надземним водовима.
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У градском подручју Т.С. 10/0,4кV су двострано напојене подземном 10kV мрежом,
док је на периферији и ванградском подручју 10kV мрежа изведена надземно и
најчешће је радијална.
Нисконапонска мрежа 0,4кV у самом градском језгру и у стамбеним насељима
са колективним становањем је изведена подземно, док је у насељима са мањом
густином становања углавном надземна изведена голим проводницима или
самоносивим кабловским снопом.
Електродистрибутивна средњенапонска мрежа 35 и 10кV је у технички добром
стању, а један мањи број објеката треба реконструисати. Објекти датог напонског
нивоа ће бити заступљени и у наредном периоду. Т.С. 35/10kV треба опремити
савременим системима за даљински надзор и командовање. Радити на уградњи
савремених дигиталних бројила електричне енергије.
Основно напајање града Зајечара електричном енергијом је далеководима
110кV из праваца Бора (Ђердап I) и Ђердапа II, али је омогућена и веза са правцем
из Књажевца(Ниша) и Бољевца. Веза са правцем из Бугарске служи као резерва и
за размену ел. енергије у одређеним периодима. За ове далеководе су планирани
коридори који су усклађени са наменом површина кроз подручја обухваћена
Генералним планом Зајечара.
Плановима развоја електродистрибутивне мреже на подручју Огранка
„Електродистрибуција Зајечар” предвиђене су следеће инвестиције на подручју
Града Зајечара – Север и северозапад:
1. Објекти напонског нивоа 35кV: (Увођење кабловског вода 35кV од Т.С.
35/10кV „Кристал” - Т.С. 35/10кV „Горење” у Т.С. 35/10кV „Каблови” по принципу „улаз
– излаз”
2. Објекти напонског нивоа 10кV
Постојеће Т.С. 10/0.4kV на планском подручју су правилно распоређене и
задовољавају потребе широке потрошње. По потреби се могу реконструисати или
заменити трафостаницама већих снага чиме ће се обезбедити:
– недостајућа електрична енергија до краја планског периода;
– повећати безбедност и квалитет напајања електричном енергијом.
У наредном периоду, очекује се раст потрошње електричне енергије у
појединим новопланираним стамбеним и индустријским зонама, као и за потребе
напајањановопланираних јавних објеката и објеката који значајно повећавају снагу и
потрошњу електричне енергије. Број и локације новопланираних Т.С. 10/0,4кV треба
бирати према енергетским потребама објеката који се планирају, а у складу са
савременим стандардима потрошње енергије по m 2 објекта, броју корисника, т.ј.
захтевима индустрије. Т.С. 10/0,4кV треба градити као слободностојеће, типске,
монтажно бетонске, лоциране на јавној површини са приступним путем за теретно
возило. Т.С. 10/0,4кV се могу градити и у објекту уколико се користе искључиво за
напајање тог објекта (нпр. индустријске ТС). Разводно постројење 10кV сваке ТС
треба да има најмање две водне ћелије, по потреби мерну ћелију и једну или две
трафо ћелије. Такође, треба обезбедити могућност даљинског командовања
расклопном опремом у разводним постројењима 10кV сваке ТС.
Потребно је формирати нови кабловски извод 10кV из Т.С. 35/10кV „Кристал”
ради напајања новопланираних Т.С. 10/0,4кV за снабдевање ел. енергијом
планиране стамбене и индустријске зоне на Пиковом имању (између реке Црни
Тимок и пруге). Трафостанице су типа МБТС, снаге 1х630кVА са могућношћу
проширења до 1х1000кVА. Трафостанице се везују у кабловску петљу 10кV по
принципу улаз - излаз.
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Новопланиране Т.С. 10/0,4кV за снабдевање ел. енергијом планиране стамбене
зоне на Белом брегу прикључити кабловским водовима 10кV по принципу улаз –
излаз из постојећих Т.С. 10/0,4кV у близини, а које се напајају из Т.С. 35/10кV
„Зајечар III” и Т.С. 35/10кV „Кристал”. Трафостанице су типа МБТС, снаге 1х630кVА.
Нисконапонска мрежа у широј градској зони и приградским насељима треба
да је конципирана као надземна, ваздушна на бетонским стубовима са самоносећим
кабловским снопом типа X00/O-A одговарајућег пресека. Прикључак објеката на
нисконапонску ваздушну мрежу вршити самоносећим кабловским снопом X00-A
4х16mm2 или кабловским водовима РР00-А одговарајућег пресека. У најужем
градском језгру и зонама вишеспратног становања нисконапонску мрежу градити као
подземну кабловску мрежу, кабловима типа ХР00-А и РР00-А одговарајућег пресека.
Избор и полагање кабловских водова треба извршити сагласно одредбама техничке
препоруке Е.Д. Србије T.П. бр.3. Каблове разводити до слободностојећих кабловских
прикључних разводних ормана типа КПРО, израђених од полиестера, а прикључење
у исте вршити на принципу улаз – излаз. КПРО се испоручују заједно са носачем –
постољем које се укопава директно у земљу. Од ових ормана се врши полагање
прикључних каблова типа РР00-А одговарајућег пресека до кабловских прикључних
кутија КПК и појединих мерно разводних ормана МРО у свему према условима
надлежног Електродистрибутивног предузећа. Индивидуални објекти треба да имају
измештено мерно место на стубовима нисконапонске мреже или лоцирано на
граници јавне површине и приватне парцеле у слободностојећим мерним орманима.“
2.7.6.1.5. Топлификација и гасификација
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Основни циљ развоја енергетике на подручју обухваћени Планом генералне
регулације да омогући њен одрживи развој усклађен са енергетским економским,
еколошким и другим специфичностима локалне заједнице.
Реализација енергетског програма оствариће се кроз следеће програме:
Топлификације; Гасификације; и Електрификације.
Топлификација
Развој и одржавање постојећег система топлификације од стране оснивача
поверено је Ј.К.С.П.''ЗАЈЕЧАР''.
Плану генералне регулације града Зајечара бр.1 север и северозапад града
Зајечара, (приказана је постојећа котларница са изграђеном топловодном мрежом
као планирана топловодна мрежа. Део планиране топловедне мреже у оквиру
планског дукомента снабдеваће се топлотном енергијом из постојећих котларница
изграђене у граници Плана генералне регулације града Зајечара бр.3 центар града
Зајечара који ће се градити у складу са техничким нормативима, правилима градње
примарног система даљинског грејања и интерних прописа Ј.К.С.П.''ЗАЈЕЧАР''.
Гасификација
На планском подручју нема изграђених гасовода и гасоводних објеката, али
израдом планске дукоментације, утврдиће се правила уређења и правила грађње.“
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2.7.6.1.6. Електронска комуникациона инфраструктура
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“У планском периоду, неопходно је извршити проширење свих комутационих и
преносних система као и изградњу нових, на предметном подручју, мултисервисним
приступним чворовима (MSAN, mIPAN), довољног инсталисаног капацитета да
минимално задовољи поменути критеријум. Овим новим уређајима приближило би
се корисницима на дужину претплатничке петље до 0,5 км, а како би им се пружиле
што квалитетније услуге (ПОТС, ВДСЛ, ИПТВ и др). Такође је планирана и уградња
оптичких каблова до корисника (бизнис корисници), који су исказали потребу за
услугама које се пружају по оптичком каблу. Планирано је да у наредном периоду на
подручју града Зајечара обухваћеним предметним ПГР Зајечар север , извршити и
децентрализацију приступне мреже са циљем да се максимално приближи
корисницима, како би се пружиле што квалитетније услуге нарочито у пружању
услуга преноса података и телевизије. Максимално ће бити искоришћени постојећи
каблови, као и резервне постојеће ПЕ цеви за провлачење оптичких каблова до
нових приступних чворова и уређаја ( МСАН, мини ИПАН …). Такође се планира и
изградња што више оптичких каблова до појединих корисника, који буду исказали
потребу за услугама које омогућују оптички каблови.
Одабир локација за постављање мултисервисних приступних чворова (МСАН и
мини ИПАН), било као постојеће или нове локације, радити по критеријуму да
дужина претплатничке петље до најудаљених корисника не буде већа од 0,5 km.
Проширење фиксне месне телефонске мреже треба вршити кроз: 1)
проширење кабловске канализације; 2) проширење и изградњу нових кабловских
подручја саизводима ТТ стубићима и подземном разводном мрежом; 3) полагање
цеви малог пречника због перспективног удувавање оптичких каблова.
Услови и ограничења код даљег планирања и пројектовања мреже
телекомуникационих инсталација су: сви телефонски комутациони уређаји су
потпуно дигитални; сви преносни системи су дигитални; фиксна месна телефонска
мрежа (примарна и секундарна) је подземна; мобилна месна телефонска мрежа је
високорасположива широкопојасна; сви радио системи, у погледу техничких услова,
су усаглашени са одредбама закона из области телекомуникација; сви привредни
субјекти и зоне становања повезани су ПВЦ цевима малог пречника са најближим
окнима кабловске канализације за удувавање оптичких каблова; кућна кабловска
инсталација ће бити изведена у складу са одредбама упутства за структурно
каблирање; приликом пројектовања мреже телекомуникационих инсталација
потребно је у свему се придржавати важећих техничких упутстава ЗЈПТТ и других
услова и законских прописа из области телекомуникација.“

2.7.7. Услови за уређење и изградњу површина и објеката осталих
намена
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
„У ову категорију намена спадају све намене које нису обухваћене претходним
правилима уређења а које су заступљене на територији Плана као претежне намене
(становање, услуге и пословање, спорт и рекреација), али као и компатибилне
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намене (вишепородично становање, становање са пословањем, верски објекти).
Према површини највише је заступљено становање са својим карактеристичним
типолошким разноликостима.”
Извод из ПГР-а бр. 1
“Површине осталих намена су дефинисане као:1. Становање (Мешовите
намене –становање са услугама, Становање високе густине, Становање средње
густине, Становање ниске густине и Резерва за становање), 2. Производња и
пословање, 3. Пословање и услуге, 4. Мешовита намена, 5. Спорт и рекреација, 6.
Шума, 7. Комуналне површине”
Извод из ПГР-а бр. 3
“Површине осталих намена су дефинисане као:1. Становање (Становање
високе густине и високе спратности, Становање виское густине, Становање средње
густине – породично и вишепородично), 2.Мешовите намене –становање са
услугама, 3. Производња и пословање, 4. Пословање и услуге, 5. Верски објекти.”
2.7.7.1. Производња и пословање
Извод из ПГР-а бр. 1
“Намена производње и пословања планира се у целини VI – радна зона исток.
Добра саобраћајна повезаност са градом и окружењем била је добар предуслов за
формирање постојећих радних комплекса. Планира се обнављање постојећих
радних комплекса и формирање нових.
У циљу заштите животне средине, не сме се дозволити да се планирани објекти
баве:
- набавком, продајом и складиштењем отровних и радиоактивних сировина и
материјала;
- производњом опасном по здравље радника и околног становништва;
- производњом која доводи до загађења вода, ваздуха и земљишта.”
Извод из ПГР-а бр. 3

“Производња и пословање су задржани из постојећег стања само на две локације:
Житопромет и Пивара Хајникен.
Планира се повећање степена уређености у оквиру наведених фабрика, повећање
озелењених површина посебно по ободу комплекса. Постојећи објекти се задржавају осим
оних који су лошег бонитета. Објекти лошег бонитета, помоћни објекти, објекти који нису део
непосредног производног процеса се морају уклонити. 50% површина на којима су били
уклоњени објекти се мора озеленети, а 50% се може користити за нову изградњу која може
бити веће спратности од постојећих укоњених објеката за две етаже више.
Административне и пословне делове организовати у јединственом објекту, са мањом
заузетошћу парцеле а већом спратношћу. Постојећи производни објекти лошег бонитета, у
смислу квалитета и стања фасаде, крова, отвора, се морају или реконструисати или
заменити новим објектом.
Све паркинг и манипулативне површине површине организовати унутар комплекса.
Сав сировински материјал и сви складиштени простори морају бити у затвореном простору
или заклоњени од погледа.
Ограда око кломплекса мора да буде транспарентна у комбинацији са оградним
зеленилом.
Спровести све потребне мере затите животне средине, живота и здравља људи као у
оквиру комплекса тако и у окружењу.”
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2.7.7.2. Зеленило
Извод из ПГР-а бр. 1
“Реконструкцијом постојећих зона и изградњом нових потребно је обезбедити
простор за зеленило. Све постојеће зелене површине власници су обавезни да
уређују, а све слободне површине у оквиру парцела да озелене.
За све врсте и површине зеленила водити рачуна о константном одржавању и
обнављању зеленог фонда.
Избегавати биљне врсте са алергеним својствима, трновите и отровне,
увезене. Озелењавање мора да буде вишефункционално: заштита од ветра и буке,
визуелна и просторна баријера, засен, стварање пријатног амбијента за боравак и
рад.
Зеленило производних и пословних делатности има заштитну функцију, избор
врста засновати на брзорастућим, широколисним лишћарима и примешаним
четинарима. Зеленило радне зоне треба формирати унутар комплекса, по ободу
комплекса ширине минимално 5m.
Постојећи дрвореди и украсно зеленило сачуваће се и заштитити од
планираних грађевинских интервенција, у хоризонталном и вертикланом смислу.
Озелењавање вршити садницама које су отпорне на загађивање, орезивање,
ентомолошка и фитопатолошка обољења, а могу образовати високе, развијене и
компактне крошње.”

2.7.8. Услови и мере заштите природног и културног наслеђа,
животне средине и живота и здравља људи
2.7.8.1. Услови и мере заштите природног наслеђа
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Увидом у Централни регистар заштићених природних добара, који води Завод,
утврђено је да у обухвату Плана нема заштићених подручја, подручја у поступку
заштите, евидентираних природних добара, еколошки значајних подручја еколошке
мреже РС и еколошких коридора од међународног значаја утврђених Уредбом о
еколошкој мрежи („Сл.гласник РС“, бр.102/2010). Водотоци са приобалним
појасевима у природном и блиско – природном стању и предеони елементи унутар
културног предела (појасеви зеленила, групе стабала, појединачна стабла,
кошанице, међе, живице и сл.) у границама Плана, имају улогу еколошких коридора
еколошке мреже РС.
Сходно свему овоме важе следећи услови заштите природе: Врсту и намену
планираних објеката ускладити са основном и претежном наменом и спречити
прекомерну пренамену пољопривредног у грађевинско земљиште; Очувати
пољопривредне, еколошке, рекреативне и пејзажно-естетске функције ораница,
башти, воћњака и травнатих површина; Очувати појасеве приобалне вегетације у
природном и блиско – природном стању и наменити их за заштитно зеленило;
Очувати групе стабала, појединачних стабала, живица, међе, кошанице и травнате
површине као и других екосистема са очуваном или делимично измењеном
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дрвенастом, жбунастом или ливадском вегетацијом; Приликом одабира врста за
озелењавање, пожељно је користити брзорастуће врсте, које имају фитонцидно и
бактерицидно дејство и изражене вредности. Избегавати врсте које су
детерминисане као алергене (тополе и сл.), забрањене су инванзивне врсте (багрем,
негундовац, кисело дрво и сл.). У овај избор треба да буду укључене листопадне и
четинарске врсте, како би зеленило било у функцији читаве године; Планира се
висок ниво квалитета шивотне средине, како би се могући негативни утицаји зоне
рада и пословања на ближу и даљу околину свели на најмању могућу меру. Нису
дозвољене намене које производе ниво буке, аерозагађења и отпадне материјале
које могу да угрозе друге намене у непосредном окружењу.
При осветљавању јавних површина, применити одговарајућа техничка решења
у складу са функцијом локације и потребама јавних површина, а изворе светлости
јавне расвете на зеленим површинама усмерити ка тлу.
Заштита, унапређење и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне
разноврсности као дела животне средине, остварује се усклађивањем активности,
економских и друштвених развојних планова, програма, пројеката и основа са
одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих ресурса и дугорочним
очувањем природних екосистема и природне равнотеже.
Ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког
типа и минеролошко-петрографског порекла, одмах прекинути радове и обавестити
министарство надлежно за послове заштите животне средине.”
2.7.8.2. Услови и мере заштите културног наслеђа
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Према Закону о културним добрима (Службени гласник PC бр.71/94)
непокретна културна добара су споменици културе, просторне културно-историјске
целине, археолошка налазишта и знаменита места, која се утврђују и проглашавају
одлукама и решењима надлежних органа и штите се одредбама поменутог Закона.
Добра која уживају претходну заштиту пo основу покретања поступка за
проглашење, као и по основу евиденције у службеној документацији Завода штите
се истим Законом.
Заштићена околина непокретних културних добара и добара која уживају
претходну заштиту, у погледу предузимања мера заштите и свих друтих
интервенција, има исти третман као и заштићена непокретна културна добра.
Споменици, бисте, спомен-плоче и друга спомен - обележја, посвећена
значајним личностима и догађајима такође уживају претходну заштиту, по основу
евидентирања у службеној документацији Завода у складу са Законом.
Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту не смеју се
уништити или оштетити, нити се без сагласности у складу са Законом о културним
добрима, може мењати њихов изглед, својство или намена.
Према Условима Завода за заштиту споменика културе Ниш (бр.484/2 од
13.06.2016.) унутар граница обухвата плана нема регистрованих културних добара.
Мере заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну
заштиту и евидентираних културних добара:
1. На заштићеним добрима и њиховој заштићеној околини не смеју се изводити
никакви радови, који могу променити њихов садржај, природу или изглед, без
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претходно прибављених услова и сагласности надлежног Завода за заштиту
споменика културе;
2. На археолошком локалитету, није дозвољена изградња објеката без
претходно прибављених услова и сагласности надлежног Завода за заштиту
споменика културе;
3. Непокретна културна добра и добра која уживају претходну заштиту могу се
користити у својој изворној, или другој одговарајућој намени, на начин који неће ни у
чему угрозити њихова основна споменичка својства;
4. Непокретна културна добра и добра под претходном заштитом не смеју се
користити у сврхе које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем, или
на начин који може довести до њиховог оштећења,
5. Власник, корисник, или други субјект који по било ком основу располаже
непокретним културним добром, или добром под претходном заштитом дужан је да
га чува и одржава с`пажњом тако да не дође до оштећења или уништења његових
споменичких својстава. Није дозвољено да се руши, раскопава, преправља,
презиђује, прерађује, или да се изводе било какви други радови који могу променити
изглед и вредност културног добра без претходно прибављених посебних услова и
сагласности надлежног Завода;
6. Завод за заштиту споменика културе посебним правним актом утврђује
конкретне услове чувања, коришћења и одржавања, као и услове за предузимање
конкретних мера заштите за свако поједино непокретно културно добро или добро
под претходном заштитом. АКТ О МЕРАМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ, који прописује
надлежи Завод, прибавља се пре израде Локацијских услова. Пројектна
документација доставља се надлежном Заводу на сагласност;
7. Уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на
археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да
одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту
споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се
сачува на месту и у положају у коме је откривен; Инвеститор објекта дужан је да
обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање
добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом изградње
инвестиционог објекта - до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.
Мере заштите непокретних културних добара, добара која уживају претходну
заштиту и евидентираних културних добара:
1. Уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на
археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да
одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту
споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се
сачува на месту и у положају у коме је откривен;
2. Инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за истраживање, заштиту,
чување, публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које се
открије приликом изградње инвестиционог објекта - до предаје добра на чување
овлашћеној установи заштите.
3. Обавеза сопственика, корисника и других субјеката који располажу
непокретним културним добрима, ја да сваком заштићеном објекту посвећују пуну
пажњу прибављајући и спроводећи посебене услове и мере заштите од надлежног
Завода за заштиту споменика културе Ниш, при ма каквим интервенцијама у складу
са Законом.
4. Обавезно је обезбедити предуслове за корекцију свих негативних појава у
односу према непокретним културним добрима и добрима која уживају претходну
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заштиту. To се пре свега односи на елиминисање планираних и реализованих
интервенција у простору, које директно или индиректно угрожавају споменичке
вредности, али и на све реализоване или планиране неадекватне и непожељне
интервенције на појединим заштићеним објектима.
5. Инсистирати на успостављању хармоничног просторног склада у
амбијентима са споменичким вредностима, пројектовањем у контексту, ослањањем
на споменичке вредности наслеђа у окружењу и другим методама које доприносе
остваривању виших домета и унапређењу градитељског стваралаштва у
обухваћеном простору.“
2.7.8.3. Услови и мере заштите водног земљишта и формирање зона
санитарне заштите
Извод из ПГР-а бр. 1
“Зоне санитарне заштите изворишта водоснабдевања
Заштита изворишта воде за пиће је обавеза која проистиче из законске
регулативе Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите
и изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“ бр. 92/08).
Квалитетна заштита изворишта од хемијског и бактериолошког загађења треба
да осигура извориште у неколико основних случајева: заштита од загађења издани
подземне воде преко или поред самих објеката; o заштита од загађења које настаје
од фиксних или расутих загађивача; заштита од загађења која могу настати на
местима понирања површинских и атмосферских вода; заштита од загађења
проузрокованог хаваријом или неким другим непредвиђеним случајем.
Предлог мера садржи просторну заштиту и режим понашања унутар заштићене
зоне. Осим напред наведених мера, које је неопходно предузети у циљу заштите
изворишта, дефинисане су, на бази истражних и студијских радова, мере, услови и
зоне санитарне заштите изворишта, и то:
I - зона непосредне заштите изворишта (зона строгог режима);
II - зона уже заштите (зона ограничења);
III - зона шире заштите (зона надзора)
IV - појас заштите цевовода.
Зона непосредне санитарне заштите око бунара ИЕБ-6К налази се на
кп.бр.5426/17 КО Зајечар и у власништву је компаније “Уједињене српске пиваре
Зајечарско”.
Ужа зона заштите (зона ограничења). У овој зони дозвољено је коришћење
земљишта у пољопривредне сврхе, уз строго контролисано коришћење хербицида,
пестицида и ђубрива. Услед веома ниске рањивости подземних вода каптираних
бунаром ИЕБ-6К која је резултат присуства повлатног глиновитог слоја и дубине
водоносног хоризонта, процена је да стамбена изградња, употреба ђубрива и
пестицида, узгајање стоке као и изградња и коришћење спортских, угоститељских и
других објеката за смештај гостију, у овом случају не могу угрозити извориште.
Шира зона заштите (зона надзора). У оквиру овог простора налази се
регионални асфалтни пут којим се врши транспорт опасних материја и материја које
се не смеју директно или индиректно уносити у подземне воде. С обзиром на
хидрогеолошке услове, евентуално ексцесно изливање опасних материја на
површини терена не би угрозило подземне воде. Из тих разлога, препорука је аутора
Елабората да се омогући несметано обављање саобраћаја у оквиру шире зоне
санитарне заштите изворишта, са тим што се мора испоштовати услов из члана 27.

АПБ „PROINGARH“ ЗАЈЕЧАР

30

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У
ЗАЈЕЧАРУ

Правилника о зонама санитарне заштите, који прописује да саобраћајница има
изграђен канал за одвод атмосферских вода.
У зони уже и шире санитарне заштите дозвољавају се активности којима се
директно не утиче на водоносни хоризонт, односно све активности изузев израде
нових хидрогеолошких објеката (пијезометара и бунара) који каптирају исти
водоносни хоризонт.“
2.7.8.4. Услови и мере заштите животне средине
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Мере заштите 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 и здравља људи. Мере заштите омогућавају развој
спречавања конфликта на датом простору што је у функцији реализације циљева
одрживог развоја.
Заштита и унапређење животне средине оствариће се побољшањем њеног
укупног квалитета, а посредно и њених основних елемената: ваздуха, воде,
земљишта и живог света. Овај циљ оствариће се спровођењем низа мера
различитог карактера: 1. Нормативно-правне мере: доношење општих нормативноправних аката општинске управе о заштити и унапређењу животне средине, као и
програма заштите, поступака и активности, критеријума понашања, а у вези са тим и
санкционих поступака у случају непоштовања Закона; израда годишњег програма
заштите животне средине; успостављање мерних пунктова и услова праћења
загађивача; забрана и ограничавање изградње објеката који су потенцијално велики
загађивачи; 2. Техничко-технолошке мере: избор одговарајућег технолошког процеса
у складу са захтевима и условима заштите животне средине и заштите природе, као
и уградња, контрола употребе и одржавања инсталација и постројења за
пречишћавање отпадних вода; 3. Урбанистичко-планске мере: правилан избор
локације, распоред објеката и активности уз уважавање микролокацијских
карактеристика предметних локација; успостављање зоне заштите (зеленила) око
саобраћајница са повећаном фреквенцијом возила; овде се посебно наглашава
израда елабората процена утицаја на животну средину којим ће се оцењивати
планска и пројектна решења у односу на захтеве животне средине, у складу са
законом; 4. Економске мере: обезбеђивање финансијских средстава ради
остваривања циљева заштите животне средине планског подручја кроз наплату
накнаде ''еколошке таксе'', накнаде заузимања грађевинског земљишта.
У складу са позитивном регулативом на целом подручју плана се забрањује
изградња објеката који би својим постојањем или употребом непосредно или на
други начин угрожавали живот, здравље и рад људи или пак угрожавали животну
средину. Забрањује се уређивање и коришћење земљишта које би могло имати
штетне последице на живот, здравље и рад људи, односно штетне последице на
окружење.
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Мере заштите ваздуха
Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег
стандарда квалитета ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера
заштите:
– инсистирати на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогас и др.), у свим
возилима друмског саобраћаја;
– одређеним мерама стимулисати грађане са индивидуалним ложиштима не
прелазе на алтернативне изворе загревања;
– повезивање индивидуалних ложишта и котларница на дањински систем
грејања где постоји топловодна мрежа, како би се смањило оптерећење чађи
и сумпордиоксида пореклом од ложења, у зимском периоду;
– проширење мреже даљинског система грејања на делове града који нису
обухваћени овим системом;
– очување и унапређење постојећих шумских и парковских површина унутар
града и насеља у обухвату Плана, подизање дрвореда и очување постојећих
дрвореда, нарочито дуж саобраћајница и у стамбеним зонама, претежно
врстама које нису алергени;
– планирање садње заштитног зеленог појаса према површинама које се
користе за пољопривредну производњу;
– при планирању нове градње водити рачуна о проветравању, имајући у виду
постојеће микроклиматске услове града Зајечара и оптерећеност ваздуха
загађујућим материјама;
– унапређење квалитета ваздуха обезбедити даљим развојем заснованом на
рационалнијој употреби енергије и повећању енергетске ефикасности
– обавезно је постављање филтера у објектима у којима се врши термичка
обрада хране (свих врста);
– спречити градњу објеката који могу угрозити околину, односно који користе
токсичне, или у процесу производње производе опасне материје, буку,
непријатне мирисе и сл.;
– реконструкција и изградња нових саобраћајница мора бити заснована на
строгим еколошким принципима према европским стандардима;
– приликом грађевинских радова на изградњи привредних и комерцијалних
објеката током летњих месеци посебну пажњу усмерити ка смањењу
запрашености честицама грађевинског отпада местимичним заливањем
површина на којима је депонован грађевински шут и остали отпад;
– успостављање мониторинга свих параметара квалитета ваздуха у обухвату
Плана, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха („Сл.гл. РС“ бр. 11/10, 75/10 и 63/13);
– обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета
ваздуха;
– редовно информисање јавности и надлежних институција, у складу са
важећим Законом;
– стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и
животне средине.
Мере заштите вода
Приоритетне активности са становишта заштите вода у наредном планском
периоду односиће се на адекватну заштиту вода што ће се остварити применом
следећих мера заштите:
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– обавезна је континуирана контрола квалитета воде за пиће, доградња
водоводне мреже и где год је то могуће њено повезивање у прстен због
повољног хидрауличког рада система
– избор материјала за изградњу канализације извршити у складу са обавезом
да се спречи свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у
околни простор, што подразумева адекватну отпорност цевовода и
прикључака на све механичке и хемијске утицаје, укључујући и компоненту
обезбеђења одговарајуће флексибилности, а због могуће геотехничке
повредљивости геолошке средине у подлози цевовода (слегање, течење,
клижење, бубрење материјала и др.);
– изградњу саобраћајних површина (интерне саобраћајнице, паркинзи и сл.)
вршити са водонепропусним материјалима отпорним на нафту и нафтне
деривате и са ивичњацима којима ће се спречити одливање воде са
саобраћајаних површина на околно земљиште приликом њиховог одржавања
или за време падавина;
– атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, надстрешнице) могу
се без претходног пречишћавања слободно испуштати у околне зелене
површине;
– није дозвољено депоновање било каквог материјала на обалама водотока;
– забрањено је упуштање загађених и потенцијално загађених атмосферских и
свих отпадних вода, без претходног третмана до нивоа за захтевану класу
водотокова, према Уредби о категорозацији водотока и Уредби о
класификацији вода и забраном депоновања било каквог отпада у приобаљу:
евидентирати и предвидети елиминацију и санацију свих неконтролисаних
излива отпадних вода у реку Бели Тимок и Тимок као реципијент;
онтинуирани мониторинг здравствене исправности површинских вода у
обухвату планова.
– отпадне воде из ресторана и хотела где постоји могућност појаве масти и уља
морају проћи кроз третман предпречишћавања (сепратор масти и уља) до
нивоа квалитета фекалних отпадних вода;
– забранити упуштање било каквих вода у напуштене бунаре или на друга
места где би такве воде могле доћи у контакт са подземним водама;
– неопходно је планирати и спровести низ мера санационо-уређајног карактера
са нагласком на хортикултурним интервенцијама и уклањању или
обликовању естетски незадовољавајућих елемената простора;
– неопходна је едукација становништва и потрошача ради смањења примарног
загађења, увођењем контроле квалитета воде за пиће из локалних бунара од
стране стручних служби;
– неопходно је применити принцип “загађивач плаћа” у процесу приватизације,
власници на време морају да знају све економске последице на том плану
(улагање у заштитне системе за пречишћавање) или плаћање надокнаде које
морају да буду веће од ефективних трошкова пречишћавања отпадних вода.
Мере заштите земљишта
Заштита земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите:
– обавезно је спровести систематско/периодично праћење квалитета
земљишта;
– санација и рекултивација деградираних површина (простор дивљих
сметлишта на ободу града, деградираних локација бивших фабричких
кругова и околине);
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– очувати економску и екосистемску функцију земљишта спровођењем
техничких и биолошких радова и мера заштите на евидентираним ерозионим
теренима;
– ремедијација земљишта деградиранох поплавама (стабилизација косина
обала ради санације клизишта и заштите од плављења);
– обавезно је прописивање изградње водонепропусних септичких јама до
изградње канализационе инфраструктуре;
– обавезна је израда пројекта канализације, а након тога и реализација истог;
– замена свих азбестно цементних цеви за водоснабдевање одговарајућим
цевима од нових материјала;
– избегавање пренамене квалитетног пољопривредног земљишта у друге
намене
избегавање
планирања
производних
зона
у
близини
пољопривредних површина са интензивном пољопривредном производњом;
евидентирање правца ширења насеља на рачун пољопривредног земљишта;
– забрањено је неконтролисано депоновање свих врста отпада;
– обезбедити услове за спречавање стварања ''дивљих'' депонија;
– ако дође до хаваријског изливања горива, уља и сл. обавезно је уклањање
дела загађеног земљишта и његова санација заменом и затрпавањем.
Мере за управљање отпадом
Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“ из Зајечара задужено је за
одвоз отпада из домаћинстава. Отпад се одвози на Градску депонију код Халова.
Постојећи концепт управљања комуналним отпадом усаглашен је са важећом
законском регулативом из ове области, Стратегијом управљања отпадом за период
2010-2019. године ("Сл. гласник PC", бр.29/10), Регионалним планом управљања
отпадом који је у поступку израде и Планом управљања отпадом на подручју
Зајечара који је у поступку ревизије.
У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће
мере:
– обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног
депоновања отпада;
– у зони планираних намена дефинисати позиције и капацитете контејнера за
одлагање чврстог отпада;
– грађевинскиотпад који може да настане приликом реализације
инфраструктурних инсталација, саобраћајница и осталих објеката, обавезно
је уредно прикупити на локацији, разврстати и класирати по карактеру и
пореклу а затим безбедно допремити до за то предвиђене локације;
– угинуле животиње и кућне љубимце, кланични отпад, отпад из објеката за
узгој животиња, збринути на прописан начин;
– потенцирати и стимулисати разврставања комуналног отпада од стране
локалног становништва на месту одлагања;
– препоручљива је едукација становништва, јавних служби и бизнис сектора о
значају и начинима исправног поступања са отпадом (кампање, оглашавања,
промотивни материјали, брошуре);
- одредити локације за постављање групе контејнера за комунални отпад и
примарно одвајање на јавним површинама (за рециклабилне компоненте),
ограђивање и наткривање, визуелно усклађено са околином;
- успоставити систем подземних контејнера за комунални отпад у близини
већих стамбених насеља у циљу рационализације простора;
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- поставити судове за смеће на канделабрима или бетонском постољу, где је то
потребно, као и одговарајуће посуде за смеће са пепељаром за опушке
цигарета.
Мере заштите од буке
Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима
кроз ваздух. Људско ухо другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске
фреквенције од високих. Високе фреквенције код истог нивоа буке више сметају.
Мерење и вредновање јачине буке прилагођено је функцији човечијег чула слуха.
Јачина буке се мери у децибелима, односима логаритама вредности датог нивоа
буке и нивоа буке на прагу чујности (dB) и редукује на еквивалетну фреквенцију (А) –
dB(A).
Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих
правила мера заштите:
- планирање намене простора на начин да режим коришћења простора не
угрози функцију становања;
- обавезу примене система и конструкција са звучном изолацијом и
антизвучном
заштитом
код
постојећих,
изграђених
објеката
са
некомпатибилном наменом простора;
- забрану промене намене простора у некомпатибилну намену према планском
документу, нарочито уколико може угрозити функцију становања;
- обавезу предузимања техничких мера на изворима буке, одабир извора буке
са нижим вредностима емисије буке, примену звучне изолације и звучних
баријера где је то могуће;
- у зградама колективног становањa се не планирају активности које
подразумевају ноћни рад, односно обављање активности у времену које је
кућним редом предвиђено за одмор, односно активности које доводе до
повећаног нивоа буке из апарата, музичких уређаја или услед
манипулативних радова, односно покретних извора буке (пекаре,
производња кора, ноћни клубови, играонице, посластичарске и угоститељске
делатности, самосталне трговине и занатске услуге и сл.);
- занатске и друге радионице и погоне за обраду метала, дрвета, камена,
пластике сл. у којима се обављају бучне радне операције (ковање, закивање,
резање, брушење, дробљење, млевење, заваривање, фарбање и сл.) се
непланирају у зонама становања; код предметних делатности забрањује се
рад при отвореним вратима или прозорима. У таквим објектима обавезна је
звучна изолација објекта инсталисање система принудне вентилације која
није бучна;
- у угоститељским и сличним објектима забавног карактера (кафане, кафићи,
играонице и сл.) који су у близини стамбених објеката, условити обављање
активности у затвореном простору са затвореним вратима и принудном
вентилацијом и утврдити обавезу израде звучне изолације предметних
објеката, односно постављање антизвучних баријера код постојећих објеката
где је то могуће;
- код саобраћајница са повећаном фреквенцијом саобраћаја у зонама повећане
осетљивости предвиђају се звучне баријере, озелењавање, успостављање
дрвореда где је то могуће;
- дефинисање препоруке и правила градње у погледу избора материјала,
система конструкција са антизвучном заштитом;
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-

реализовање акустичког зонирања и утврђивање посебних режима
коришћења појединих зона према постојећем стању изграђености, начину
коришћења земљишта и планираним наменама простора, према Правилнику
о методологији за одређивање акустичких зона ("Сл.гласник PC", бр.72/10), и
то: подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно
историјски локалитети, велики паркови; туристичка подручја, кампови и
школске зоне; чисто стамбена подручја; пословно стамбена подручја,
трговачко стамбена подручја и дечја игралишта;градски центар, занатска,
трговачка, административно управна зона са становима, зона дуж
аутопутева, магистралних и градских саобраћајница; индустријска,
складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених
зграда.“

Табела бр. 10 . Граничне вредности индикатора буке* на отвореном простору ниво буке у dB (A у
границама обухвата Плана)
Зоне Намена простора
I
II
III
IV
V
VI

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и
опоравилишта, културно - историјски локалитети,
велики паркови
Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и
школске зоне
Чисто стамбена подручја
Пословно-стамбена подручја, трговинско - стамбена
подручја, дечја игралишта
Градски центар, занатска, трговачка, административно управна зона са становима, зоне дуж аутопутева и
магистралних саобраћајница
Индустријска, складишна и сервисна подручја и
транспортни терминали без становања

Највиши дозвољениниво
спољашње буке dB(A)
Дан
Ноћ
50
40
50

45

55

45

60

50

65

55

На граници зоне бука не сме
прелазити нивое у зони са
којом се граничи

2.7.8.5. Мере заштите од негативног утицаја планираних намена
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Негативан утицај првенствено од производних, а и од неких услужних
делатности се може очекивати у зонама пословања и услуга као и дуж оптерећених
инфраструктурних коридора.
Постојећи објекти који не задовољавају критеријуме за заштитна одстојања
морају применити најбоље расположиве технологије да би своје негативне утицаје
на околину свели у границе своје парцеле. Уколико то није могуће, морају се
преоријентисати на еколошки прихватљивију производњу или извршити
премештање своје производње на погодну локацију.
Планирати и стимулисати развој делатности које се заснивају на чистим
технологијама.
Према потенцијалном еколошком оптерећењу дозвољава се изградња
привредних предузећа, чије делатности не смеју угрожавати квалитет чинилаца
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животне средине у окружењу (вода, ваздух земља) изнад законом дозвољених
нивоа.
У оквиру подручја плана не могу се налазити делатности и услуге:
– за које је обавезна израда студије о процени утицаја на животну средину
„Листа 1“ Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину,
– За све остале пројекте - објекте, постројења, технологије, инфраструктурне и
комуналне системе и објекте и радове, изворе потенцијалног угрожавања
животне средине (загађивање ваздуха, вода, земљишта, појава буке),
деградације природних предела и пејзажних вредности, осталих природних
вредности и ресурса, природних и културних добара и биодиверзитета
обавезно је спровести Поступак процене утицаја на животну средину;
Инвеститор је у обавези да се, пре подношења захтева за издавање
грађевинске дозволе или другог акта којим се одобрава изградња, односно
реконструкција или уклањање објекта, наведених у Листи II Уредбе о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број
114/08), обрати надлежном органу за заштиту животне средине ради спровођења
процедуре процене утицаја на животну средину, а у складу са одредбама Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).
Студија о процени утицаја израђује се на основу генералног, односно идејног
пројекта и саставни је део захтева за издавање грађевинске дозволе.“
2.7.8.6. Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља
људи
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Заштита од пожара
У планским решењима, односно прописаним правилима уређења и грађења у
обухвату Плана, уграђене су превентивне мере заштите од пожара, и то у смислу:
– обезбеђења безбедносних појасева у зонама којима се спречава ширење
пожара;
– обезбеђења оптималне удаљености стамбених објеката и површина јавне
намене од индустријских и производних зона;
– прописивања обавезе изградње спољашње и унутрашње хидрантске мреже у
објектима, у складу са прописима, посебно за производне и друге намене у
зони рада;
– капацитети планиране водоводне мреже као и капацитет изворишта
обезбеђује довољне количине воде;
– планирана мрежа саобрађајница, приступних путева и пролаза за ватрогасна
возила прописаним појасевима регулације обезбеђује приступ објектима;
– правилима грађења за објекте у грађевинским зонама и целинама утврђена је
обавеза обезбеђивања приступа ватрогасним возилима.
У структури насеља, зелене површине и водотокови имају и улогу задржавања
појавних пожара.
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Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати следеће
смернице: при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне
заштите; правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од
суседних објеката смањити опасност преношења пожара; у склопу изградње
мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне хидранте; лако
запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом прописаним
условима уз одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране мере
заштите од пожара;
Посебне мере заштите од пожара приликом изградње спроводе се применом
одредаба важећих закона који се односе на заштиту од пожара (Закона о заштити од
пожара, Закона о ванредним ситуацијама, Правилника о техничким нормативима за
хидрантску мрежу за гашење пожара).
Заштита од елементарних непогода и техничко технолошких несрећа
Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за
спречавање или ублажавање штетног дејства непогода, мере које се предузимају у
случају непосредне безбедносне опасности или када наступе елементарне непогоде
и мере ублажавања и отклањања последица, пре свега изазваних штета.
Планско подручје изложено је готово свим елементарним непогодама
различитог интензитета, нарочито опасности од ванредних и опасних
метеоролошких појава, клизишта, ерозије, пожара, земљотреса и др.
Правовременим предвиђањем, откривањем, праћењем и предузимањем
превентивних и заштитних мера смањиће се ризик и последице ванредних и опасних
метеоролошких појава (јаких пљускова кише и града, електричних пражњења и
олујних ветрова) у пољопривредној производњи, насељима, привредним
капацитетима и на далеководима.
Мерама заштите јавних путева, у првом реду подизањем заштитних „зелених“
појасева, прикупљањем и одвођењем атмосферских вода, као и изградњом
асфалтног коловоза и појачаним одржавањем путева, обезбедиће се доступност
насеља у периоду трајања и отклањања последица елементарних непогода.
Реконструкцијом далековода на основу утврђеног оптерећења услед залеђивања
обезбедиће се сигурније снабдевањe подручја електроенергијом и безбедна
експлоатација електроенергетских објеката у зимском периоду.
Биолошким и техничким радовима на површинама угроженим екцесивном, јаком
и средњом ерозијом обезбедиће се антиерозиона заштита подручја.
Заштита од земљотреса
Подручје плана генералне регулације се налази у сеизмичкој зони 6 о MCS до
о
7 MCS скале.
Основна мера заштите од земљотреса представља примену принципа
асеизмичког пројектовања објеката, односно примену сигурносних стандарда и
техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима. Урбанистичке мере заштите,
којима се непосредно утиче на смањење повредивости територије, уграђене су у
планска решења, при чему су дефинисане све безбедне површине на слободном
простору - паркови, тргови, игралишта, које би у случају земљотреса представљале
безбедне зоне за евакуацију, склањање и збрињавање становништва. Овим се
обезбеђује одговарајући степен заштите људи и минимална оштећења грађевинских
објеката, односно континуитет у раду објеката од виталног значаја у периоду након
земљотреса.
Основне смернице које треба примењивати су следеће:
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– обезбедити довољно слободних површина које прожимају урбане структуре, а
посебно водити рачуна о габаритима, спратности, лоцирању и фундирању
објеката;
– главне коридоре комуналне инфраструктуре потребно је водити дуж
саобраћајница и кроз зелене површине и на одговарајућем одстојању од
грађевина;
– обавезна је примена важећих сеизмичких прописа при реконтрукцији
постојећих и изградњи нових објеката.
Заштита од атмосферских непогода
Са циљем да се смањи утицај провале облака на настајање штета потребно је
одржавати, односно прочишћавати постојеће потоке и поред истих не подизати
објекте – зграде и ограде, које ће ометати проток воде до ушћа у веће водотоке.
Основне заштитне мере против ветрова – олуја су превентивне, јер од њиховог
правилног и благовременог извршења у многоме ће зависити ефикасност
оперативних мера.
Грађевинско техничке мере се базирају на елементима ојачања, било при
изградњи самих објеката или израдом нових.
Дентролошка мера се примењује како за постојеће објекте тако и за објекте
предвиђене за градњу. Планским засађивањем високог дрвећа у одређеном
распореду и ширини појаса, постижу се врло добри резултати од заштите ветра.
Топографске мере се примењују за насеља и објекте који треба да се граде.
Зато је потребно да се добро простудира конфигурација терена (испупчења,
удубљења, надморска висина и сл.).
Метеоролошке мере као и услови треба да одиграју значајну улогу при
одређивању локације за нове објекте. Зона ветра, јачина, временски периоди
појављивања ветра у току годишњег доба и сл. су веома важни подаци, јер ветар
посредним путем може да изазове велике штете (стварање наноса или лавина).
Исто тако као важна мера је и систематско праћење наиласка ветра и
благовремено упозоравање становништва о надолазећим опасностима како би се
оно заштитило на време.
Заштита од акцидентних загађења
Акциденти се могу десити на станици за снабдевање горивом код непрописног
складиштења, утовара, истовара или транспорта запаљивих материја и коришћења
застареле технологије код претакања.
За ову врсту објеката на основу овог Плана, у складу са законском процедуром,
утврђује се потреба израде Студије о процени утицаја на животну средину и
свакодневна контрола примене прописаних мера заштите.
У случају саобраћајних акцидената могуће су штете на самом извору, односно
нема опасности по шире окружење. На основу важећих прописа транспорт опасних,
отровних и експлозивних материјала није дозвољен у насељима. Детаљније мере
заштите прописују се у одговарајућим проценама утицаја пројеката за
саобраћајнице, односно у поступцима за руковање и транспорт опасним, отровним и
експлозивним материјама, као и складиштењу, претовару и транспорту нафтних
деривата.
Акциденте могу изазвати и непрописно одлагање комуналног отпада, изливање
непречишћених употребљених отпадних вода на отворене површине, као и код
индустриjских погона. Спречавање ациденталних удеса свих врста могуће је само уз
одговорно извођење превентивних мера и мера строгог надзора и контроле.
Неповољни утицаји геодинамичких процеса (ерозије, флувијалне ерозије, механичке
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и хемијске суфозије, клижења и пужења, као и ликвифакције), које могу имати одлике
акцидентних ситуација – релативно брза, велика оштећења објеката инфра и
супраструктуре, у смислу интензитета и броја, спречавају се правовременом
анализом стабилности терена и геофизичких услова за изградњу, као и
дефинисањем адекватних правила изградње, коришћења и уређења простора.
У циљу побољшања заштите од акцидената потребна је израда мапе хазарда
за територију Плана генералне регулације.
Заштита од нејонизујућих зрачења2 – обухвата услове и мере заштите
здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих
зрачења, услове коришћења извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне
мере и услове при планирању, коришћењу и уређењу простора.
По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и
преносним системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна
поља као вид нејонизујућег зрачења, које се стварају провођењем наизменичне
електричне струје у надземни проводницима, а зависе од висине напона, јачине
струје и растојања. Такође, ова зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и
репетиторима мобилне телефоније.Приликом избора локације и технологије ових
објеката, потребно је евентуално нејонизујуће (електормагнетно зрачење) свести на
минимум, избором најповољнијих и најсавременијих технологија, а у складу са
прописима.
По међународним стандардима прописани су следећи критеријуми:
–
дозвољена
ефективна
вредност
електричног
поља
унутар
електроенергетских објеката или у близини надземних водова којем може
бити повремено изложено особље на пословима одржавања објеката износи
Keff = 10 kV/m;
–
дозвољена
ефективна
вредност
магнетне
индукције
унутар
електроенергетских објеката или у близини надземних водова којој може
бити повремено изложено особље на пословима одржавања објеката износи
Beff = 500 μТ.
Посебне мере из домена заштите од нејонизујућег зрачења прописане су
Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09):
- прописивање граница излагања нејонизујућим зрачењима;
- откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим
зрачењима;
- одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног
интереса;
- обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за
спровођење заштите од нејонизујућих зрачења;
- вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса;
- означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне
опасног зрачења на прописани начин;
- спровођење контроле и обезбеђивање квалитета извора нејонизујућих
зрачења од посебног интереса на прописани начин;
- примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;
- контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и
контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;
- обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско
испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
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- образовање и стручно усавршавање кадрова у области заштите од
нејонизујућих зрачења у животној средини;
- информисање становништва о здравственим ефектима излагања
нејонизујућим зрачењима и мерама заштите и обавештавање о степену
изложености нејонизујућим зрачењима у животној средини.
Посебно су дате препоруке за дефинисање мера заштите од утицаја енергетске
инфраструктуре, који су табеларно приказани.
Услови заштите од ратних дејстава
У складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката и просторних и
урбанистичких планова значајних за одбрану земље („Сл.лист.СРЈ, бр. 85/15,)
Управа за Инфраструктуру Министарства одбране, условима тј. обавештењем
бр.1563-5 од 22.09.2016.год), поставља услове и захтева за прилагођавање
потребама одбране земље.
Евакуација становништва, материјалних добара и организација производње у
условима непосредне ратне опасности, задатак је надлежних служби Министарства
одбране и цивилне заштите. Решењем система саобраћаја, пре свега, и планираним
профилима саобраћајница, омогућена је израда ових планова и формирање
алтернативних праваца.
У све сегменте плана уграђени су елементи заштите становништва и
материјалних добара, који су дефинисани кроз: повезивање насеља са ПТТ
системом и високонапонском електроенергетском мрежом из најмање два правца
кроз прстенасто повезивање чиме се омогућује функционисање у случају разарања
једног од праваца; прстен примарних саобраћајница обезбеђује у случају ратних
разарања нормално функционисање насеља и могућност несметане евакуације
становништва, коришћењем алтернативних праваца.
Заштита становништва и материјалних добара обезбеђује се уз поштовање
следећих услова: планирана изградња и размештај објеката обезбеђује оптималну
проходност у условима рушења и пожара, при чему се коридори саобраћајница
својом ширином обезбеђују од домета рушења и пожара, а у склопу тога обезбеђене
су слободне површине које прожимају изграђену структуру насеља; планирана
мрежа саобраћајница обезбеђује несметан саобраћај уз могућност лаке и брзе
промене праваца саобраћајних токова; обезбедити поуздано функционисање
инфраструктурне мреже (ПТТ линије, електроенергетска мрежа и водовод) у
ванредним приликама; обезбедити што више објеката веће отпорности на утицаје
борбених дејстава, уз изградњу ојачаних подрумских простора у деловима насеља у
којима подземне воде не могу да имају негативан утицај.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник РС" бр. 111/09,
92/11 и 93/2012) важе следећа правила:
- као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и
други инфраструктурни објекти испод површина тла, прилагођени за
склањање;
- инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других
објеката градовима прилагоди те објекте за склањање људи;
- приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским
просторијама, гради се ојачана плоча која може издржати урушавање
објекта.“
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2.7.9. Степен комуналне опремљености
Извод из ПГР-а бр. 1
“За ПРОСТОРНУ ЦЕЛИНУ VI: Привредна зона ''ИСТОК'' минимални степен
комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је потребан за издавање
локацијских услова и грађевинске дозволе, подразумева:
1. Решен излаз на јавну саобраћајницу;
2. Услове за електроенергетски прикључак;
3. Услове за прикључење на градски водовод или обезбеђење водоснабдевања
изградњом сопственог бунара уколико не постоје услови за прикључење на
градски водовод;
4. Прикључење на градску канализациону мрежу или изградња водонепропусне
септичке јаме до изградње канализационе мреже. Интерни систем
каналисања отпадних вода подразумева сакупљање и пречишћавање
фекалних и других отпадних вода у оквиру комплекса, у складу са прописима,
уз обезбеђење.“
Извод из ПГР-а бр. 3
“Минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта за све
производне и пословне и услужне намене са већим оптерећењем и
манипулатиивним површинама (складишта, стоваришта..), који је потребан за
издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, подразумева:
1. Решен директан излаз на јавну саобраћајницу;
2. Услове за електроенергетски прикључак;
3. Услове за прикључење на градски водовод;
4. Прикључење на градску канализациону мрежу и интерни систем каналисања
отпадних вода који подразумева сакупљање и пречишћавање фекалних и
других отпадних вода у оквиру комплекса, у складу са прописима, уз
обезбеђење одговарајућег квалитета пречишћених вода и услова за њихову
евакуацију (у реципијент, односно у канализациону мрежу)..“

2.7.10. Правила грађења
2.7.10.1. Врста и намена објеката који се могу градити у оквиру
подручја плана
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Намене дефинисане графичким прилогом бр. 5. "Планирана намена
површина" представљају преовлађујућу, доминантну намену на том простору, што
значи да заузимају најмање 50% површине блока у којој је означена та намена.
– Свака намена подразумева и друге компатибилне намене.
– На нивоу појединачних грађевинских парцела намена дефинисана као
компатибилна може бити и доминантна или једина. У случају изградње
појединачних објеката компатибилне намене важе правила грађења намене
која се гради.
– На основу правила уређења, урбанистичких показатеља и правила грађења
добијају се услови уређења и капацитет парцеле (блока).
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– Постојећи објекти који имају параметре (висину објекта, индекс заузетости)
веће од максимално прописаних у Плану, се задржавају, уз могућност
реконструкције постојећим параметрима осим у појединачним случајевима
дефинисаних правилима овог Плана.
– Постојећи објекти намене која није компатибилна претежној намени блока се
не могу дограђивати са постојећом наменом. У случају промене намене у
компатибилну намену важе правила за нову намену објекта.
Подручје плана подељено је на просторне целине, према положају, времену
настајања, морфолошким и другим карактеристикама, и подцелине као специфични
делови просторних целина у оквиру којих су прописана правила уређења и правила
грађења (графички прилог бр.6. Подела на зоне и целине).
У оквиру грађевинског подручја дефинисане су површине јавне намене и
површине осталих намена.“
2.7.10.2. Општа правила регулације, нивелације и парцелације
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Општа правила за регулацију
Регулација простора се заснива на систему елемената регулације, и то:
– урбанистичким показатељима (намена, индекс заузетости,
спратност
објекта);
– урбанистичким мрежама линија (регулациона линија, грађевинска линија,
осовинска линија саобраћајнице, гранична линија зоне);
– правилима изградње (постављање објекта, удаљеност објекта, висина
објекта, постављање ограде, паркирање и гаражирање и др.).
За урбанистичке параметре: индекс заузетости и спратност објеката, у Плану су
дате максималне вредности која се код директног спровођења плана не могу
прекорачити осим ако то није посебно прописано за одређену зону, намену или
посебан случај.
За урбанистичке параметре: величина парцеле, удаљења грађевинске линије
(сва удаљења), проценат зеленила, број паркинг места, у плану су дате минималне
вредности који се код директног спровођења Плана не могу прекорачити осим ако то
није посебно прописано за одређену зону, намену или посебан случај.
– Регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни
елементи за утврђивање саобраћајне мреже.
– Регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на
постојећу регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и
функционалност саобраћајне мреже.
– Уколико планирана линија регулације на делу планираном за тротоар или
објекат за одводњавање прелази преко једног дела објекта, тротоари се на
том делу не изводе, а за објекат се могу издати локацијски услови за радове
у овиру постојећег габарита. За све нове објекте или доградњу постојећих,
локацијски услови се издају према планираној регулацији.
– Градска и насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре
(водовод, канализација, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање)
поставља се у појасу регулације.
– Појаси регулације се утврђују за постављање инфраструктурне мреже и
јавног зеленила (дрвореди, паркови) у зонама парцела карактеристичне
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намене (јавног пута) као и ван тих зона (далеководи, нафтоводи,
магистрални гасоводи, топловоди и сл.).
– Саобраћајним решењем датим у Плану, обезбеђен је несметан пролаз,
извођење и функционисање коловоза свих саобраћајница у обухвату Плана.
Због неажурности расположивих подлога постоји могућност минималног
одступања геометрије саобраћајница планског решења у односу на фактичко
стање. Из овога произилази да се ширина тротоара, приликом извођења
саобраћајнице, прилагођава условима на терену а одводњавање са
коловозних површина се решава такође у зависности од локалних
просторних могућности и уз сагласност управљача јавног пута на техничко
решење.
Нивелација
Планом је дефинисана нивелација јавних површина; висинске коте на
раскрсницама улица су базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака
које се добијају интерполовањем. Нивелација је генерална, при изради пројектне
документације она се може прецизније и тачније дефинисати у складу са техничким
захтевима и решењима.
Правила за регулацију блока
Регулација блока, односно његова величина и облик, дефинишу се
одређивањем регулационих линија. Планом генералне регулације графички је
дефинисана мрежа блокова према расположивим катастарским подлогама,
ситуационом снимку и ортофото снимку.
Регулациона линија блока је линија која раздваја површине јавне намене
(улице, тргови, приступи) и остале површине блока.
Вертикална регулација блока најчешће није јединствена него само
преовлађујућа. Висина новог објекта условљена је преовлађујућом висином објеката
у блоку и објеката у наспрамном блоку.
У блоковима где су висине објеката уједначене, екстремно ниски појединачни
објекти приликом надградње или замене новим (осим за објекте који су под неким
видом заштите) могу се усагласити са преовлађујућом висином објеката у блоку, без
обзира на урбанистичке параметре блока, који, у том случају, могу бити и
прекорачени.
У правилима грађења вертикална регулација је дата као максимална за
одређену намену.
Правила за положај објеката
Положај објекта у блоку регулише се дефинисањем грађевинских линија на
парцели у односу на: регулацију блока, бочне суседне парцеле.
Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да:
– не представљају сметњу функционисању објекта на парцели,
– не представљају сметњу при постављању мреже инфраструктуре,
– не смеју да угрозе функционисање и статичку стабилност постојећих објеката
на суседним парцелама.
Грађевинска линија даје максималну границу градње, у коју се уписује основа
објекта. Основа објекта може бити мања од максималне границе градње осим у
поједимим зонама где је прописано обавезно постављање објекта на грађевинску
односно регулациону линију.
Грађевинска линија може да буде на одговарајућој регулационој линији, или да
буде повучена од регулационе линије ка унутрашњости блока (парцеле).
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Грађевинска линија за надземне, подземне објекте и делове објекта који су у
систему функционисања саобраћаја (подземни пешачки пролази, подземне гараже)
и комуналних постројења дефинише се у појасу регулације јавних површина.
Грађевинска линија надземних, подземних објеката и делова објекта који нису у
систему функционисања саобраћаја и комуналних постројења не могу изаћи из
оквира регулационе линије.
У односу на суседне парцеле, објекти могу бити постављени:
– слободностојећи, када објекат не додирује ни једну линију грађевинске
парцеле – овај тип изградње захтева шири фронт парцеле и претежно је
заступљен у зонама III, V и VI;
– у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске
парцеле - овај тип изгардње се јавља у зонама I и II и у осталим зонама код
породичног становања са ужим парцелама;
– у непрекинутом низу (ивична градња) када објекат додирује обе бочне линије
грађевинске парцеле, на потезима где је већ формирана таква градња као
што су улазни правци у градски центар.
На објектима у непрекинутом низу бочни зидови објеката према суседним
парцелама изводе се без могућности отварања прозорских отвора, без обзира на
висинску разлику.
Сви постојећи објекти задржавају постојеће грађевинске линије до замене
објекта новим. Све нове интервенције на постојећим објектима, морају да се ускладе
са правилима дефинисаним у правилима за интервенције на постојећим објектима
за сваку намену.
Све подземне и надземне етаже објекта налазе се унутар вертикалних равни
дефинисаних грађевинским линијама. Одступања делова објеката од овог правила
дефинисана су на следећи начин:
– Уколико је различита од грађевинске линије осталих етажа објекта,
грађевинска линија приземља и подземних делова објеката дефинише се
посебно, растојањем у односу на грађевинску односно регулациону линију;
– Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле.
Грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) може се поклапати
са бочним и задњом границом парцеле, а према регулационој линији може се
поклапати са регулационом или са надземном грађевинском линијом у складу са
правилима зоне.
Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају еркери на објектима
могу прелазити регулациону линију:
– максимално 0,6m од грађевинске линије ако је тротоар мањи од 3,5m и то
максимално на 40% површине уличне фасаде и на минималној висини од 4
m изнад тротоара;
– максимално 1,0m ако је тротоар већи од 3,5m, а ширина улице већа од 15,0m
и то на максимално 50% површине уличне фасаде и на минималној висини
од 4,0m изнад тротоара;
– линија олука, односно крова, према улици не сме прећи линију венца.
Дозвољена је изградња еркера на објектима, чија се грађевинска линија
поклапа са регулационом, уколико је ширина регулације минимално 12,0 m.
Нису дозвољени еркери ван грађевинске линије на делу објекта према
унутрашњем дворишту као ни према бочним границама парцела, односно према
суседним објектима.
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Испред регулационе линије зграде, у простору јавне саобраћајнице, не могу се
накнадно градити степеништа и улази, а за реконструкцију заштићеног објекта споменик културе, може се применити и другачије решење са циљем враћања
аутентичног изгледа зграде у складу са условима Завода за заштиту споменика
културе.
Излог трговинске радње може бити препуштен у односу на грађевинску линију
максимално 30 cm, под условом да је минимална ширина тротоара 3,0 m.
Правила за парцелацију и препарцелацију у блоку
Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној
саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђења за изградњу.
Промена граница постојеће парцеле и формирање нових се врши на основу
општих правила за парцелацију и препарцелацију и на основу посебних правила за
одређену намену и тип блока, дефинисаних овим правилима грађења.
Новоформиране парцеле треба да имају геометријску форму што ближу
правоугаонику или другом облику који је прилагођен терену, планираној намени и
типу изградње.
Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела врши се под
следећим условима: подела се врши у оквиру граница парцеле; приступ на јавну
површину новоформираних парцела може се обезбедити и са сукорисничких
површина, преко парцеле приступног пута; поделом се не могу формирати парцеле
које су субстандардне у погледу величине и начина градње у односу на планирани
тип изградње.
Ако се грађевинска парцела не ослања, односно нема прилаз директно на јавну
саобраћајницу, њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног
пута максималне дужине 50 m чија је минимална ширина:
1. за становање .......................................................................................….4,5m
2. за производно занатство, грађевинарство и складишта ...................…5,0m
3. за услужно-пословне делатности .....................................................…..4,5m
4. за приватне пролазе ............................................................................….3,0m
5. за пешачке стазе ................................................................................…...1,5m
Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати
у оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских
парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.
Спајање две или више постојећих катастарских парцела ради формирања једне
или више грађевинских парцела врши се под следећим условима:
– спајање се врши у оквиру граница целих парцела, а граница новоформиране
парцеле обухвата све парцеле које се спајају;
– спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену и тип
блока се не могу мењати, а капацитет се одређује према новој површини;
– спајањем се формира парцела на којој тип изградње, без обзира на величину
парцеле, треба да буде у складу са непосредним окружењем, а у
заштићеним подручјима у складу са условима заштите.
Парцелацијом и препарцелацијом две или више постојећих катастарских
парцела могу се формирати две или више грађевинских парцела по правилима за
спајање парцела и поделу парцела.
Дозвољава се формирање грађевинске парцеле спајањем катастарских
парцела које се налазе у различитим зонама уколико су намене међусобно
компатибилне.
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Парцелација и препарцелација у постојећим изграђеним блоковима, где није
извршено формирање грађевинских парцела, обавезно је, тако да грађевинска
парцела обухвата, осим објекта и потребан паркинг простор и припадајуће зеленило.
На основу пројекта препарцелације на већем броју катастарских парцела може
се образовати једна или више грађевинских парцела, на начин и под условима
утврђеним у планском документу.
На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле врши се исправка
границe парцеле, припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећој
парцели, ради формирања катастарске парцеле која испуњава услове грађевинске
парцеле, на основу пројекта препарцелације. Приликом израде пројекта
препарцелације мора се поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини
која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску
парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.
Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле.
За грађење, односно постављање електроенергетских и телекомуникационих
објеката или уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање површине од
површине предвиђене планским документом за ту зону, под условом да постоји
приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или
хаварије.“
2.7.10.3. Општа правила грађења објеката
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
„Под објектима се подразумевају изграђени делови парцеле у функцији основне
намене и компатибилних намена парцеле
Правила за изградњу нових објеката
Објекат се својим најистуренијим делом на тлу поставља на грађевинску линију.
Прелажење делова објекта преко регулационе линије у јавну површину се
дозвољава у виду еркера, балкона, тераса, надстрешница или сл., према условима
ових правила, осим ако у плану детаљније разраде то није изричито забрањено.
Нови објекат се наслања на калкане суседних објеката у пуној површини
калкана и не сме бити већи од габарита постојећег калкана. Уколико је суседни
објекат предвиђен за замену, у лошем грађевинском стању, или својим изгледом не
одговара планираној структури, габарит новог објекта може бити и већи од суседног.
На објектима у непрекинутом низу бочни зидови објеката према суседним
парцелама изводе се без могућности отварања прозорских отвора, без обзира на
висинску разлику или сагласност суседа.
За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у стану
(гардеробе, санитарни чворови и сл.) или заједничког степеништа у објекту
дозвољава се формирање светларника. Приликом пројектовања новог објекта
поштовати положај и димензије светларника постојећег суседног објекта, и
пресликати га у пуној ширини. Површина светларника одређује се тако да сваком
метру висине зграде одговара 0,5m 2 светларника, при чему он не може бити мањи
од 6,0m2.
Уколико се светларник усклади са положајем светларника суседног објекта, ова
површина може бити умањена за 1/4. Минимална ширина светларника је 2,0m.
Површина светларника рачуна се у неизграђени део зграде. Минимална висина
парапета отвора у светларнику је 1,8m. Не дозвољава се отварање прозора или
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вентилационих канала на светларник суседног објекта. Мора се обезбедити приступ
светларнику и одводњавање атмосферских вода. Није дозвољено надзиђивање и
затварање постојећих светларника.
Ако је стационарни саобраћај решен на парцели, у приземљу објекта обавезно
се планира колски пролаз минималне ширине 3,5m.
У случају да је стационарни саобраћај на нивоу блока решен изградњом гараже
или паркинг простора у унутрашњости блока, приступ се може остварити кроз
приземље објекта, са минималном ширином пролаза од 6,0m за двосмерни
саобраћај, а 3,5m за једносмерни.
Обликовање завршне етаже и крова
Последња етажа се може извести као пуна, са косим, равним или плитким
косим кровом (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем и атиком до
дозвољене висине венца, као поткровље, мансарда или повучена етажа.
Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут
одговарајућим слојевима и озелењен, у случају изградње објекта спратности мање
од максималне планиране, односно без поткровља.
Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1,6m рачунајући
од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни
прилагодити врсти кровног покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45º.
Мансардни кров мора бити искључиво у габариту објекта (без препуста)
пројектован као традиционални мансардни кров уписан у полукруг, максимална
висина прелома косине мансардног крова износи 2,2m од коте пода поткровља.
Прозорски отвори на поткровљу и мансардном крову се могу решавати као
кровне баџе или кровни прозори. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на
терасу или лођу. Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима
фасаде.
Одређивање висине објекта
Правила о висини објекта важе за изградњу нових зграда, за надградњу и за
доградњу постојећих зграда.
Висина објекта је удаљење венца последње етаже објекта, у равни фасадног
платна, од коте приступне саобраћајнице. Код грађевинских парцела у нагибу висина
се дефинише удаљењем од коте средње линије фронта грађевинске парцеле.
Изражава се у метрима дужним.
Угаона зграда може да буде виша од суседних зграда, у зони угла, али не више
од једне етаже.
Упосебним случајевима, у улицама које већ имају формирану висинску
регулацију, или је она видно започета на главним деоницама тих улица, висина
нових зграда се усклађије са затеченом висинском регулацијом. Усклађивање
висине постојећих и планираних објеката се односи на висину венца објекта.
Одступање од 1/5 спратне висине (ниже или више од венца постојећег објекта) се
рачуна за складно повезивање.
Приликом пројектовања објеката који се налазе на граници са зоном мање
спратности обезбедити складно повезивање венаца на објектима, степеновањем
спратности, везним елементима или елементима на фасади.
Одређивање коте приземља
Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертиклане осе објекта.
Кота приземља планираних објеката може бити макс. 1,2m виша од нулте коте.
Кота приземља планираних објеката на равном терену не може бити нижа од нулте
коте.
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Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом од улице
(наниже), када је нулта кота нижа од нивелете јавног пута, може бити максимум 1,2m
нижа од коте нивелете јавног пута.
Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом ка улици
(навише), уколико је кота терена више од 2,0m виша од од нивелете јавног пута,
може бити максимум 3,2m виша од коте нивелете јавног пута.
На стрмом терену са нагибом, који прати нагиб сабраћајнице, кота приземља се
одређује у тачки са које је остварен прилаз објекту, а према наведеним елементима.
Ако парцела на стрмом терену излази на два могућа прилаза (горњи и доњи),
одређују се и две коте приземља од којих се утврђује дозвољена спратност посебно
за делове зграде оријенисане на горњу и доњу прилазну зону. Друга правила
грађења важе у потпуности и за овај случај.
Код објеката у чијем приземљу се планира нестамбена намена (пословање)
уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити
максимално 0,2m виша од нулте коте, при чему се висинска разлика решава
денивелацијом унутар објекта.
Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља
нестамбене намене је максимално 1,2m виша од нулте коте, а приступ пословном
простору мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања.
Код изграђених објеката задржавају се постојеће коте приземља.“

2.7.10.4. Компатибилне намене
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Подручје плана је организационо подељено на претежне намене које чине
простор које омогућавају функционисање резличитих активности и остваривање
различитих потреба уз максимално раздвајање, функционално и просторно,
конфликтних намена, односно активности које се могу очекивати у њима.
Претежне намене су преовлађујуће намене, односно заузимају преко 50%
означеног простора (блока или зоне). У оквиру одређене намене могу се наћи и
друге компатибилне кao и комплементарне намене у функцији основне намене као
допунске или пратеће, или као самосталне.
Принцип организације намена и просторних целина на подручју Плана је
извршен тако да су просторне целине заправо просторно одређене и заокружне
компатибилне финкције (намене). У оквиру просторне целине не могу се наћи
намене које једна другу угрожавају својим функционисањем. Целине су такође
формиране тако да су конфликти између суседних целина сведени на минимум.
Извод из ПГР-а бр. 1
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Табела бр. 13: Компатибилност намена

Извод из ПГР-а бр. 3

Табела бр. 10: Компатибилност намена
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2.7.10.5. Посебни случајеви када је могуће одступити од општих правила
грађења
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Сви објети који су изграђени на парцелама мањим од овим Планом минимално
прописаних, а већим од 1 ара, могу се дограђивати у циљу повећања корисног
стамбеног простора по урбанистичким правилима датим у Плану за одређену
намену умањеним за 10% и максималном спратношћу П+1, осим у случају изградње
у непрекинутом низу где се спратност усклађује са суседним објетима.
Постојећи објекат на парцели чији индекс заузетости и спратност не премашују
параметре из овог плана, али није у складу са грађевинском линијом или линијама
зоне градње, може се надградити у постојећем габариту, максимално једну етажу.
Објекти који су 100% заузели своју парцелу могу се се надградити у постојећем
габариту, максимално једну етажу.“
2.7.10.6. Површине и објекти јавних намена
2.7.8.6.1. Општа правила
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Општа правила за постављање инфраструктуре - Примарна и секундарна
мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, електро мрежа, итд.) се постављају
у појасу регулације јавних саобраћајница или у приступном путу ако је сукорисничка
или приватна својина.
Подземни водови комуналне инфраструктуре, мреже телекомуникационих и
радиодифузних система постављају се испод јавних површина и испод осталих
парцела уз предходно регулисање међусобних односа са власником (корисником)
парцела.
Водови подземне инфраструктуре се морају трасирати тако да: не угрожавају
постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта; да
се подземни простор и грађевинска површина рационално користе; да се поштују
прописи који се односе на друге инфраструктуре; да се води рачуна о геолошким
особинама тла, подземним водама; укрштај са путем врши се постављањем
инсталације кроз прописано димензионисану заштитну цев, постављеном
подбушивањем управно на осу пута. Заштитна цев је на дубини од 1,35m од коте
коловоза а дужина је за по 3,0m већа од крајњих тачака попречног профила пута;
паралелно вођење је могуће на 3,0m од крајњих тачака попречног профила пута или
од ивица коловоза или мање уз пројекат мера заштите пута од хаварије.
Објекти који се налазе у заштитном појасу инфраструктурних коридора
обилазнице или појасу далековода остају у својим (постојећим) габаритима, без
могућности доградње или изградње у том појасу.
За све што није дефинисано у плану посебним правилима, важе општа правила
урбанистичке регулације из важећег Правилника о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, бр.22/2015).
2.7.10.6.2. Саобраћајна инфраструктура
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Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
Правила грађења саобраћајних површина
Саобраћајнице се изводе унутар регулационих линија којe представљају и
границу катастарске парцеле површине јавне намене за саобраћај. У појасу
регулације, катастарске парцеле пута, смештени су сви конструктивни елементи
доњег и горњег строја саобраћајнице.
За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни
појас (парцелу пута) државног пута потребно је обратите се управљачу државног
пута за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације,
изградњу и постављање истих, у складу са важећом законском регулативом.
Пројектана документација приликом спровођења Плана и планског решења
мора бити усаглашена са Правилником о условима које са аспекта безбедности
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Сл.
глaсник РС", бр. 50/2011).
Положај, начин и техничка решења усвојити у сарадњи и уз услове и сагласност
управљача јавног пута на техничку документацију.
Приликом вођења надземне инсталације стубови се постављају на растојању
које не може бити мање од висине стуба а висина вода надемне инсталације се
прорачунава тако да не може бити мања од 7,5 m мерено од горње ивице коловоза
до доње ивице вода при највишим температурама.
Најмања висина слободног профила испод непокретних објеката износи
минимум 4,5 m мерено од горње ивице коловоза до доње ивице конструкције
објекта.“
Извод из ПГР-а бр. 1
“Примарне саобраћајнице у границама разраде ПГР града Зајечара 1.север и
северозапад града Зајечара представљају: планирана Обилазница „Север“, део ул.
Милоша Обилића и ул. Неготински пут на правцу државног пута I-б реда бр. 35, ул.
Гачић Станоја и ул. Црвене армије на правцу државног пута II-а реда бр. 165, и ул.
АВНОЈ-а на правцу општинског пута Л-30.
Секундарне саобраћајнице у границама Плана генералне регулације града
Зајечара 1. север и северозапад града Зајечара представљају: сабирне
саобраћајнице на правцу улица Добривоја Радосављевића, Мирочке, део ул.
АВНОЈ-а, ул. Стакларска са новом деоницом и мостом преко Црног Тимока до
Генерала Гамбете) и ул. Пикова.
Остале саобраћајнице у границама ПГР града Зајечара 1.север и северозапад
града Зајечара: саобраћајнице које повезују грађевинске парцеле свих намена у
градском грађевинском подручју. То су улице у којима започињу и где се завршавају
све намераване вожње, затим саобраћајнице у рангу прилазних путева као и све оне
саобраћајне површине намењене за јавно коришћење али које немају потребну
регулациону ширину, на којима се због непланске градње и недовољне регулације
не могу применити стандардни технички нормативи за безбедно одвијање
саобраћаја на јавним путевима, често се слепо завршавају, некада су издвојене као
јавне површине али често нису.“
Извод из ПГР-а бр. 3
“Примарне саобраћајнице у границама плана представљају: Излазни правци:
ул. Шљиварски пут, ул. Николе Пашића (део од 7. септембра до Шљиварског пута),
ул. Видински пут, ул. Грљански пут, ул. Расадничка и ул. Милоша Обилића. Средњи
прстен: ул. 7. Септембар, ул. Обилићев венац, део ул. Љубе Нешића (од 7.
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Септембра до Расадничке), ул. Ивана Милутиновића, ул. Хајдук Вељкова (од Ивана
Милутиновића), ул. Чупићева (Војничка) и ул. Гундулићева (и наставак) и део ул.
Владимира Назора.
Секундарне саобраћајнице у границама ПГР Центар представљају:
Унутерашњи прстен: ул. Светозара Марковића, ул. Хајдук Вељкова, ул. Генерала
Гамбете (од Хајдук Вељкове до Бу. Зорана Ђинђића), Булевар Зорана Ђинђића, ул.
Моравска (са новопробијеним деоницама уз пружно земљиште) и Улица 29.
новембра. Сабирне саобраћајнице: ул. Парк шума Краљевица (са наставком од
спортског центра, поред пруге, до Николе Пашића), ул, Краљевића Марка (од моста
на Црном Тимоку до Железничке), улица Косовска и ул. Цара Душана.
Остале саобраћајнице се планирају за двосмерни и једносмерни саобраћај.
Препоручене ширине за двосмерни саобраћај су најмање 2х2,75 (изузетно 2х2,5) m,
за једносмерни саобраћај 4,5 (изузетно 3,5) m. Са овим карактеристикама сматрају
се категорисаним јавним саобраћајницама. Све остале саобраћајне површине су
некатегорисане и могу бити на јавним или осталим површинама за јавно коришћење
као путеви. Најчешће су са планираним обостраним тротоарима (изузетно
једнострани, најћешће код једносмерних саобраћајница). Изузетно тротоари могу и
да изостану на краћим улицама или када се саобраћај одвија интегрисано. При
планирању техничког регулисања саобраћаја у зони са умиреним (интегрисаним)
саобраћаја обавезно узети у обзир и бициклистички саобраћај. Коловоз је од
асфалта али може и са другачијом обрадом засторне површине посебно у зони
умуреног саобраћаја са интегрисаним саобраћајем (препоручује се поплочавање) и
знатна примена урбаног мобилијара и одабраног осветљења.“
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
„Одводњавање са површина јавне намене је комбиновано системом кишне
канализације и системом отворених канала и ригола до погодног реципијента.
Систем кишне канализације је укопан испод коловоза и системом сливних решетки и
сливних веза прикупљену одводи до реципијената. За систем отворених канала и
ригола у профилу су издвојене потребне површине за смештај ових објеката који
прикупљену воду са свог сливног подручја такође одводе до реципијента,
гравитационо. Отворени канали могу бити земљани или са бетонском или каменом
облогом. Риголи су најчешће асфалтни али могу и зидани од профилисаних
бетонских елемената.
Објекти (мостови) на рекама, потоцима и каналима мора да буду таквих
димензија да омогуће пропуштање меродавне велике воде. Мостови се пројектују уз
одговарајућу примену савремених материјала и техничких решења, тако да се
обезбеди потребна површина за обављање саобраћаја(друмског, пешачког).
Решење моста је потребно да буде такво да својом доњим стројем нимало не прави
сметње протоку реке За сва укрштања водотокова са саобраћајницама спровести
хидраулички прорачун за велике воде вероватноће појаве Q1% и превидети зазор
h=1,0m (од коте велике воде до доње ивице конструкције). Нивелета пута на мосту
се одређује тако што се на коту стогодишње воде са успором (H/100 + успор) дода
заштитна сигурносна висина и конструктивна висина распонске конструкције моста.
Сигурносна висина је слободна висина између коте (H/100) стогодишње велике воде
(Q1/100) са успором услед стубова моста и најниже доње ивице распонске
конструкције моста. Код мостова на путевима нижег ранга сигурносна висина се
може одредити као Q1/20 или Q1/30. У поступку израде пројектне документације за
изградњу моста, обавезна је израда синхрон плана инсталација, сарадња са
надлежним институцијама на прикупљању података и услова, као и сарадња у вези
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прибављања водопривредних услова и сагласности. Вођење инсталације (водовод,
птт и сл.) по конструкцији моста мора се решити тако да не смањује протицајни
профил или успорава протицање велике воде.При прорачуну и димензионисању
конструкција и делова конструкције моста, у свему се треба придржавати одредба
Правилника о техничким нормативима за одређивање величина оптерећења
мостова ( „Сл.лист СФРЈ“ бр.1/91), или европских норми ЕН 1991-2. При сеизмичкој
анализи користити придржавати се одредба Правилника о техничким нормативима
за пројектовање и прорачун инжењерских објеката у сеизмичким подручјима ( ЈЗС
1986.год.), или европских правилник за сеизмику ЕН 1998-1 (2).
Колски приступи
Колски приступи су површине које се уређују на површини јавне намене преко
тротоара, путног зеленила или водног земљишта и служе за непосредан колски
приступ са коловозне површине јавне саобраћајнице на грађевинску парцелу суседа.
Изводе се од регулационе линије до коловозне површине. Носивост коловозне
конструкције приступа је за осовинско оптерећење у складу са потребама суседа али
не мање од 5.0 t. За породично становање може се извести преко тротоарске
површине обарањем ивичњака и преко путног зеленила са површинском обрадом
застора као на тротоару. За већи број корисника (вишепородично, јавне функције,
паркиралишта, производне, комерцијалне и туристичке намене приступ се изводи
као површина коловоза и нивелационо прилагођена коловозу јавне саобраћајнице уз
формирање кружне лепезе са радијусом према меродавном возилу.“
2.7.10.6.4. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Водоснабдевање
Водовод се мора трасирати тако:
- Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта;
- Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и
објекте;
- Минимална дубина укопавања цеви водовода је 0,8 m од врха цеви до коте
терена, односно тако да цев буде заштићена од дејства мраза и саобраћајног
оптерећења;
- Минимални пречник уличне водоводне цеви треба да буде, по правилу,
Ø100mm (због противпожарне заштите објекта), али ће се дозволити и мањи
пречници, у складу са хидрауличким прорачуном, у деловима града где
водоводна мрежа служи искључиво за водоснабдевање водом за пиће.
Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где је то могуће, због
повољнијег хидрауличког рада система;
- Водоводне цеви се постављају у рову на слоју песка по 10cm испод и изнад
спољне површине цеви;
- Предвидети постављање противпожарних хидраната на прописаном
растојању у свему према важећем правилнику о противпожарној заштити.
Хидранти треба да буду надземни, видно обележени и постављени тако да
увек буду приступачни;
- Притисак у мрежи не би смео да пређе 7 бара због могућих кварова, а ако
негде буде већи предвидети уградњу регулатора притиска;
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- Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља објекта је 1,50m;
- Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим
инсталацијама износи: међусобно водовод и канализација
0,40m, до
електричних и телефонских каблова 0,50m;
- Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних
каблова при укрштању;
- Избор материјала за изградњу водовода као и опрема која се уграђује врши се
уз услове и сагласност надлежног Јавног комуналног предузећа, и морају да
задовољавају све прописане стандарде и поседује атесте сертификационих
кућа које контролишу квалитет истих;
- Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5m од спољне ивице
цеви на обе стране. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни
вршења радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода;
- Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом
водовода и канализације. Власник непокретности која се налази испод, изнад
или поред комуналних објеката (водовод или канализација) не може
обављати радове који би ометали пружање комуналних услуга;
- Прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које
одреди надлежно комунално предузеће;
- Водомер мора бити смештен у посебно изграђени шахт и испуњавати
прописане стандарде, техничке нормативе и норме квалитета, а поставља се
на мах 2,0m од регулационе линије;
- Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже са мрежама и
урђајима другог изворишта: бунари, хидрофори, пумпе итд;
- Приликом градње цевовода и објеката водовода строго се придржавати
прописа о безбедности и здравља на раду.
Фекална канализација
Канализација се мора трасирати тако:
- Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта;
- Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и
објекте;
- Колекторе за сакупљање и одвођење фекалних отпадних вода трасирати дуж
осовине саобраћајнице, а водовод на супротној страни у односу на колекторе
атмосферских вода;
- Максимална дубина укопавања колектора канализационе мреже је 6,0m.
Минимална дубина треба да буде таква да цевовод буде безбедан у односу
на темена оптерећења;
- Канализационе цеви се постављају у рову на слоју песка по 10cm испод и
изнад спољне површине цеви;
- Ревизиона окна морају се постављати на: местима споја два колектора
(цевовода), ако се мења правац колектора (цевовода) који спроводи фекалну
отпадну воду и на правцима на растојању највише 160D при промени
пречника колектора (цевовода);
- Ревизиона окна се граде од готових бетонских или армирано-бетонских
прстенова са конусним завршецима. Спојеви између прстенова се
малтеришу цементним малтером са унутрашње стране. Продори цеви кроз
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зидове шахта морају се омалтерисати цементним малтером. У дну шахта се
изводи кинета у бетону МБ20;
- Поклопци ревизионих шахтова са оквиром су од ливеног гвожђа или дуктилног
лива, класе оптерећења сходно локацији, а постављају се на бетону МБ20
или бетонском прстену;
- Гранично ревизионо окно извести 1,5m унутар регулационе линије и у истом
извршити каскадирање. Прикључке из ревизионог окна до канализационе
мреже извести падом од 2 – 6 %, управно на улични канал, искључиво у
правој линији, без хоризонталних и вертикалних прелома;
- У правцу тока не сме се ни код једне врсте цевовода за прикупљање и
одвођење отпадних вода вршити прелаз са већег на мањи пречник
колектора;
- Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø200mm, а кућног
прикључка је Ø150mm;
- Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из
објекта ка уличној канализацији;
- У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему
забрањено је увођење фекалних отпадних вода у колекторе атмосферских
вода;
- У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему
забрањено је увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода;
- Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да
одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање
отпадних вода у градску канализацију;
- При упуштању индустријских отпадних вода у систем градске канализације,
уколико је потребно, предтретманом довести квалитет индустријских
отпадних вода на ниво квалитета отпадних вода из домаћинстава;
- Прикључење гаража, сервиса моторних возила и других објеката, који
продукују отпадну воду са садржајем уља, масти, нафтних деривата вршити
преко таложника и сепаратора уља и масти;
- Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих
техничких прописа и норматива из ове области;
- Постојеће постројење реконструисати да по капацитету и по ефикасности
може да задовољи потрошњу за пројектни период;
- Квалитет воде који се испушта у реципијент мора да одговара Правилнику и
не сме да буде квалитета нижег него у реципијенту.
Атмосферска канализација
Воде са површина са индивидуалном стамбеном изградњом и зелених
површина које су у контакту са постојећим јаругама, каналима и водотоцима се
одводе директно у њих. Код осталих објеката: хотели, паркинг простори, главне
саобраћајнице треба се придржавати следећег:
- Минимални пречник цевовода уличне атмосферске канализације је Ø300mm;
- Прикључење кишних и дренажних вода објеката извршити преко таложника
пре граничног ревизионог силаза;
- Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација,
прикупљене атмосферске воде са локације се могу упустити у отворене
канале поред саобраћајница или у затрављене површине у оквиру локације;
- За одвођење атмосферских вода са површина са стационарним саобраћајем
(паркинг простори, бензинске станице, ауто-перионице, и др.) пре испуста у
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одводник атмосферске отпадне воде предвидети уређај за пречишћавање
ових вода (таложник, сепаратор уља и масти);
- Пре испуста у реципијент одводника који спроводе атмосферске отпадне воде
предвидети изградњу посебног објекта за таложење;
- При проласку цевовода испод нерегулисаног дна водотока исти мора бити
минимум 1,5m од дна са предвиђеном заштитом од ерозионог дејства воде и
видно обележен ознакама ван речног тока;
- Приликом изградње цевовода атмосферске канализације важе иста правила
као и код цевовода фекалне канализације.“
2.7.10.6.4. Електроенергетска инфраструктура
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
„У случају земљаних радова – ископа, у реону трасе постојећих кабловских
водова, инвеститор (извођач радова) је у обавези да се благовремено пре
отпочињања радова јави надлежном Електродистрибутивном предузећу са захтевом
за одређивањестручног лица, које ће вршити надзор над извођењем радова.
Потребно је обезбедити надзор све време од почетка до краја радова како би се
обезбедила безбедност локације. Земљани радови се обављају уз повећану
опрезност и присуство стручног лица надлежне Електродистрибуције.
Обезбедити довољну удаљеност од темеља надземних електродистрибутивних
објеката, да би се сачувала њихова статичка стабилност, и од уземљења стубова
мреже трафостаница који се налазе прстенасто положени на растојању 1m од
спољашњих ивица истих и на дубини од 0,5 до 1m. У близини трафостаница постоје
енергетски каблови са резервама истих.
У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката,
супротно закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити
други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње.
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од
крајњег фазног проводника, има следеће ширине сходно Закону о енергетици ("Сл.
гласник РС", бр.145/2014):
- за напонски ниво 1 – 35kV:
- за голе проводнике 10m, кроз шумско подручје 3m
- за слабоизоловане проводнике 4m, кроз шумско подручје 3m
- за самоносеће кабловске снопове 1m
- за напонски ниво 35kV, 15m
- за напонски ниво 110kV, укључујући и 110kV, 25m,
- за напонски ниво 220kV и 400kV, 30m
Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од
ивице армирано – бетонског канала:
- за напонски ниво 1 – 35kV, укључујући и 35kV, 1m
- за напонски ниво 110kV, 2m
- за напонски ниво изнад 110kV, 3m
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:
- за напонски ниво 1 – 35kV, 10m
- за напонски ниво 110kV и изнад 110kV, 30m
У случају градње испод или у близини далековода 110 - 400kV, потребна је
сагласност ЈП Електромрежа Србије. Планирати изградњу објеката ван заштитног
појаса далековода 110 - 400kV, како би се избегла израда Елабората о
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могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода и
евентуална адаптација или реконструкција далековода. Такође препорука је и да
минимално растојање планиранихобјеката, пратеће инфраструктуре и инсталација,
од било ког дела стуба далековода буде 12m, што не искључује потребу за
Елаборатом.
У случају потребе измештања постојећих електродистрибутивних објеката сва
измештања извршити трасом кроз јавну површину уз остављање коридора и
резервних цеви тамо где је то потребно. Укрштање и паралелно вођење вршити у
складу са одговарајућим пројектом, за чију је израду надлежна искључиво ОДС ЕПС
Дистрибуција. Трошкове евентуалних измештања електродистрибутивних објеката
сноси инвеститор. Потребно је да се, након израде пројекта конкретног објекта,
инвеститор истог обрати ОДС ЕПС Дистрибуцији са захтевом за уговарање израде
инвестиционо – техничке документације измештања, као и радова на измештању
предметних електродистрибутивних објеката. При изради техничке документације
придржавати се закона и важећих техничких прописа. Пројекат треба да предвиди
заштиту и потребно измештање постојећих ЕЕО пре изградње пројектованог објекта,
при чему Инвеститор решава све имовинско – правне односе настале због потребе
измештања.“
2.7.10.6.5. Топлификација и гасификација
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Даљински систем грејања
Од котларница до потрошача топлотна енергија се транспортује вреловодним
дистибутивним системом од предизолованих цеви бесканално положени у земљу.
Усвојени температурни режим рада носиоца топлоте је 120/80 Целзијусових
степени, радног притиска 16 бари.
Цевовод примарног и секундарног развода водити подземно осим у
случајевима немогућности подземног вођења.
Цевну мрежу и градити кроз површине у јавном власништву, зеленим
површинама, тротоарима и улицама и на потребним местима изградити пп шахте за
прикључење потрошача.
Линија прикључења потрошача на етажерима уличне линије, водити кроз јавне
површине и улазити у парцеле у влашништву потрошача
Дубина укопавања главних уличних линија је 0,8-2m у односу на горњу ивицу
изолације цевовода.
Дубина укопавања прикључака потрошача је 0,6-1,5m у односу на горњу ивицу
изолације цевовода
Минимално светло растојање вреловодне цеви од осталих линиских
инсталација је 0,2-0,3m
Ширина потребне заштитне зоне у односу на спољни омотач цеви
минимално2,0m
Гасификација
Гасовод средњег притиска (до 16 бара)
Полагање цеви
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Полагање гасовода испод саобраћајница, трамвајских и железничких пруга или
водотокова може се изводити сходно условима надлежних институција на један од
следећих начина:
- прокоповањем (са заштитном цеви или без заштитне цеви, са бетонском
плочом)
- подбушивањем (са или без заштитне цеви) и
- диригованим бушењем.
Уколико се за полагање гасовода методом потискивања користи основна цев,
мора се осигурати, узимајући при том у обзир врсту тла и избор алата који ће се
користити, да не дође до недозвољених оштећења омотача цеви и зидова цеви.
Цеви и други делови гасовода се, у случају потребе, пре спуштања у ров чисте
са унутрашње и спољне стране, и контролишу да ли постоје оштећења од
складиштења или транспорта. За време градње препоручује се употреба четки за
чишћење цеви. При прекиду рада на крајевима гасовода предвидети постављање
заштитних капа ради спречавања продора воде или уласка других страних
материјала у гасовод.
Приликом спуштања цеви и приликом затрпавања рова треба водити рачуна о
томе да напрезања у гасоводу, која су условљена температурним разликама, буду
што је могуће мања. Спуштање гасовода у ров у коме се налази вода дозвољено је
само ако се осигура правилно ослањање гасовода.
Затрпавање треба вршити у што је могуће краћем року након полагања цеви.
Положени гасовод, у дебљини слоја од најмање 10cm, мора бити окружен са свих
страна земљом чија је гранулација, у погледу механичке отпорности цеви и
изолације цеви, погодна за постављање око гасовода, ако материјал за засипање
није одговарајући, гасовод се мора положити у песку у слоју минималне дебљине од
10 до15cm. Уколико се не могу испунити ови предуслови, треба предузети посебне
мере. У принципу се ископани материјал поново може користити за завршно
затрпавање рова.
Код удубљења у дну рова гасовод треба, ако је потребно, тако затрпати да би
се избегла недозвољена напрезања.
Висина покривног слоја цеви мора бити прилагођена локалним условима. По
правилу, гасовод треба да има покривни слој дебљине од 0,6 до 1,0m. Покривни слој
може, на појединим местима, бити смањен до 0,5m, без посебних мера заштите,
уколико се не очекује да услед тога дође до недозвољених утицаја на гасовод и
узодобрење пројектанта и надзорног органа. Висина покривног слоја не треба да
прелази 2,0m без неког посебног разлога.
Материјал из ископа мора да буде ситан, без крупних комада земље и камења,
да не би дошло до оштећења изолације. Ако је ров ископан на каменитом терену
гасовод се мора положити у заштитни слој песка. Приликом затрпавања рова за
цеви на саобраћајним површинама треба се придржавати техничких правила за
израду коловозних конструкција. На одстојању од 0,3 до 0,5m изнад горње ивице
цеви гасовода у рову треба поставити упозоравајућу траку, са одговарајућим
упозорењима да се ради о гасоводу високог притиска.
За одступања преко ових граница потребно је донети посебне мере (нпр.
челична – заштитна цев, бетонске плоче).
Профил рова за цеви и начин полагања утврђују се према димензијама цеви.
Профил и осигурање страница рова треба одредити према димензијама цеви и типу
земљишта.
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Ров за полагање гасовода мора бити ископан тако да се постављањем
гасовода у ров постигне пројектовани положај гасовода и спречи недозвољено
напрезање у материјалу цеви, као и да се онемогући оштећење изолације цеви.
Гасовод мора бити заштићен од подлокавања, плављења, нестабилног тла,
одрона земље и других опасности које могу условити померање или додатно
оптерећење цеви.
Надземни делови гасовода и његови саставни делови који нису ограђени морају
бити заштићени од непосредног оштећења ако то захтевају посебни услови.
За спречавање недозвољених напрезања у положеним гасоводима ров се мора
тако припремити да гасовод не трпи никаква накнадна оптерећења.
За неносива тла или тла са подземним водама, гасовод мора бити осигуран од
потапања или израњања, ако је потребно.
На деоницама с нагибом терена, на траси гасовода морају се предвидети
посебне мере против дренажног деловања гасоводног рова. На обронцима брда се
применом одговарајућих мера мора спречити клизање тла и гасовода.
Цевни спојеви
Цеви и други делови гасовода се, по правилу, спајају заваривањем.
Прирубнички спојеви дозвољени су само у мерно-регулационим станицама и на
местима постављања секцијских вентила. Прирубнички спојеви у шахту спадају у
надземне спојеве, уколико се не ради о топлом прикључку.
Заваривање
Заваривање челичних цеви и челичних цевних елемената мора се спроводити
по квалификованом поступку заваривања и у складу са нормативима прописаним у
одговорајућим националним стандардима.
Код неповољних временских услова заваривачки радови на гасоводима изводе
се само ако се постигну радни услови који омогућавају беспрекорно извођење
завареног споја. При температурама од 5 C° и нижим, а у зависности од дебљине
материјала цеви поступка заваривања, мора се вршити предгревање крајева цеви.
Спој је потребно заштити од директног утицаја ветра и кише све док се заварени
спој не охлади.
Испитивање завара недеструктивном методом (пенетранти, радиографија,
ултразвук) мора се извршити по целом обиму завара. Сви заварени спојеви морају
се дефектоскопски испитати (100%).
Организација која врши испитивање заварених спојева мора бити акредитована
од Акредитационог тела Србије.
Цевни лукови
Уколико се у изградњи гасовода утврди да се мора прекорачити најмањи
дозвољени радијус савијања, уграђују се фабрички лукови или на градилишту
хладно савијене цеви (лукови са градилишта). Код лукова са градилишта из уздужно
заварених цеви, заварени спој треба да лежи у најповољнијој (неутралној) зони.
Набори на луковима нису дозвољени. Одсечци под углом дозвољени су када су
испуњени следећи услови: угао одсечка < 5 0, граница развлачења < 320N/mm 2 и
испитивање зрачењем шава вара.
Испитивање изолације
Пре спуштања цевовода у ров треба испитати изолацију, у сагласности са
тачком 9.2.10.5 ЕН 1594. Испитни напон за примењиване материјале износи најмање
5kV плус 5kV по милиметру дебљине облоге, али максимално 20kV. Слаба места се
морају поправити тако да одрже изолационе карактеристике својствене целом
гасоводу.
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Прелаз гасовода преко водотока и подводних терена
Цеви испод канала, река односно токова положити на дубину у складу са
захтевима из пројектне документације. Гасовод при прелазу водотока може се
положити у бетонску колону или се препрека савладава подбушивањем. При
полагању гасовода у подводним теренима потребно је обезбедити се од
испливавања применом одговарајућих мера.
Уградња арматура
Приликом уградње арматура треба осигурати да не дође до недозвољених
оптерећења. Ако је потребно, треба поставити темеље за ослањање. Делове
гасовода треба електрично изоловати од ослонаца. Надземну арматуру на гасоводу
треба заштитити од неовлашћеног приступа.
Испитивање под притиском положеног гасовода
Након затрпавања рова за цеви, а пре пуштања у погон, гасовод треба, у
целости или по секцијама, подвргнути испитивању под притиском према СРПС
М.Е3.151 и СРПС.ЕН.12327. Препоручује се да се синкер који се полаже у реку или
канал пре полагања подвргне испитивању под притиском на копну. Висина испитног
притиска треба да одговара испитном притиску предвиђеном за поступак
испитивања положеног гасовода. Испитивање под притиском сме изводити
предузеће које поседује сертификат о акредитацији издат од Акредитационог тела
Србије или извођач радова у присуству овлашћеног надлежног државног органа.“
2.7.10.6.6. Електронска комуникациона инфраструктура
Извод из ПГР-а бр. 1 и извод из ПГР-а бр. 3
“Удаљеност планираних објеката од телекомуникационих објеката мора бити
мин. 1,5m.
У случају да се земљани радови изводе на дубини већој од 0,4m изнад
подземних телекомуникационих инсталација инсталације морају се заштити
одговарајућим полуцевима.
Код приближавања или паралелног вођења електроенергетског кабла од 1kV до
10kV и телекомуникационих инсталација мора се испоштовати минимално растојање
од 0,5m. На местима укрштања електроенергетски кабл мора бити положен испод
телекомуникационих инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m.
Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих
инсталација и водовода мора се осигурати минимални размак од 0,5m. На местима
укрштања водоводна цев мора бити положена испод телекомуникационих
инсталација уз поштовање минималног растојања од 0,5m.
Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих
инсталација и фекалне канализације мора се осигурати минимални размак од 0,5m.
На местима укрштања канализациона цев мора бити положена испод
телекомуникационих инсталација при чему кабл треба да буде механички заштићен.
Дужина заштитне цеви треба да буде 1,5m са сваке стране места укрштања, а
растојање треба да буде најмање 0,3m.
Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих
инсталација и гасовода мора се осигурати минимални размак од 0,5m. На местима
укрштања гасовод мора бити положен испод телекомуникационих инсталација уз
поштовање минималног растојања од 0,5m.
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Код приближавања или паралелног вођења подземних телекомуникационих
инсталација и вреловода мора се осигурати минимални растојање од 0,5m. На месту
укрштања вреловод мора бити положен испод телекомуникационих инсталација уз
поштовање минималног растојања од 0,5m.
Угао укрштања наведених инсталација и телекомуникациони инсталација треба
да буде по правилу 90°, а ни у ком случају угао не може бити мањи од 45°.
На местима укрштања постојећих телекомуникационих инсталација са
пројектованим саобраћајницама (коловозом, тротоаром, паркингом, ...), инвеститор
је дужан да паралелно са постојећим подземним телекомуникационим кабловима
постави заштитне PVC цеви пречника 110mm, дужине ширина саобраћајнице +1,5m
са обе стране. Крајеве цеви треба одговарајуће затворити.
На
местима
приближавања
пројектованих
саобраћајних
површина
телекомуникационим објектима растојање мора бити мин. 1,0m.
Угао укрштања пројектоване саобраћајнице и телекомуникационих инсталација
треба да буде по правилу 90°, а ни у ком случају угао не може бити мањи од 45°.
Подземне телекомуникационе инсталације не смеју бити угрожене изменом
висинских кота терена (нивелацијом терена), тј. морају бити на прописаној дубини
након изведених радова. Поред наведеног, не сме се мењати састав горњег строја
тла изнад телекомуникационих инсталација (асфалтирање, бетонирање,
поплочавање...) и морају се испоштовати вертикална и хоризонтална растојања.
У циљу остваривања техничке могућности за прикључење планираних објеката
на телекомуникациону мрежу потребно је планирати полагање две PЕ цеви Ø40mm
дуж свих саобраћајница унутар радне зоне и њихово повезивање са трасом
постојећих телекомуникационих инсталација. Поред наведеног, потребно је
планирати полагање две PЕ цеви Ø40mm од места концентрације унутрашњих
инсталација у новим објектима до трасе горе поменутих цеви које ће бити положене
уз саобраћајнице у радној зони. На местима укрштања траса цеви планирати
изградњу ревизионих кабловских окана.
Заштиту и обезбеђење постојећих телекомуникационих 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
телекомуникационих објеката и каблова.
Грађевинске радове у непосредној близини постојећих телекомуникационих
објеката и каблова вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз
предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи
и сл.).“
2.7.10.7. Површине и објекти осталих намена
2.7.10.7.1. Правила грађења за производњу и пословање
Извод из ПГР-а бр. 1
“Основна намена: Производња и пословање: Као претежна намена дозвољава
се у просторној целини VI; Може бити компатибилна намена у просторним целинама
III и V; Не дозвољава се у целини I, II и IV.
Могуће пратеће намене: Све врсте услужних делатности, зеленило.
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Намена објеката чија је градња забрањена у овим целинима: У циљу
заштите животне средине, не сме се дозволити да се планирани објекти баве:
набавком, продајом и складиштењем отровних и радиоактивних сировина и
материјала производњом опасном по здравље радника и околног становништва
производњом која доводи до загађења вода, ваздуха и земљишта
Величина грађевинске парцеле
Ширина грађевинске парцеле
Положај објекта у односу на улицу
Удаљења од суседних објеката
Удаљења од бочних ивица парцеле
удаљење од задње ивице парцеле

мин.
Мин.

800 m2
16 m

мин 10m
мин.
мин.
мин.

повучено од регулације
10m
5m
10m

Проценат заузетости
Индекс % заузетости

до 50%
50%

Проценат незастртих површина
до 1000 m2
од 1000-3000 m 2
преко-3000 m2
ширина заштитног зеленог појаса према
другим наменама
Спратност објеката
за административни део – макс. 10%
површине производног дела
Висина објеката (метара)
изузетно у зависности од технолошког
процеса
Паркирање (код производних и инд.
објеката)

до 30%
20%
30%
35%
15m

максимално
изузетно

П+1
П+2

максимално

14 m
више од 14 m

на парцели

1ПМ на 200 m2
корисног простора

Ограђивање: Грађевинскa парцела се ограђује. Ограда се поставља, на
подзид а висина ограде на парцели нестамбене намене мора бити минималне
висине 1,6m, непровидне, глатке или малтерисане површине према парцели
стамбене намене. Капије на уличној огради не могу се отварати изван регулационе
линије. Грађевинска парцела се може преграђивати у функционалне целине, али
висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољне ограде.
Зеленило: Грађевинскe парцелe производних објеката својом површином
требају да омогуће несметано одвијање унутрашњег саобраћаја и оставе могућност
богатог озелењавања. Препорука за потребно озелењавање парцеле је параметар
везан за величину комплекса, али је основни захтев у што већем проценту
озелењавања и формирању појасева заштите и раздвајања и унутар радне зоне и у
односу на окружење.
Слободне површине у оквиру производне делатности уредити и озеленити у
што већој мери, минимално 30% како би се првенствено испунили санитарнохигијенски услови. Врста садног матерјала је прилагођена пре свега заштити. Ограда
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око комплекса треба да укључује и зелене засаде спратне структуре по ободу
комплекса.
Спровођење плана за производњу и пословање: Спровођење уз обавезну
израду урбанистичког пројекта за комплексе веће од 0,3ha.
Извод из ПГР-а бр. 3
Правила се односе на намену производња и пословање.
Основна намена: производња и пословање. Пословна намена може бити
једина намена. Као претежна намена дозвољава се у просторној цели 4; Може бити
компатибилна намена на површинама са основном наменом пословање и услуге
целинама 5 и 4 и у целини 3 на површини између улица Нушићева и Теслина. На
наведеним површинама производња може бити компатибилна у форми малих
производних погона који не угрожавају животну средину и основну намену у
окружењу. Производни објекат као компатибилна намена не може бити на парцели
основне намен, већ мора имати формирану парцелу на којој се примењују правила
за производњу. Може бити компатибилна на површинама са основном наменом
становање средњих густина у целинама 2, 3, 4, 5 и 6 у форми породичних
производно-занатских радионица под условом да не угрожавају шивотну средину и
непосредно окружење. Овај вид производње може бити на парцели са основном
наменом у засебном објекту или као засебна функционална целина основног
објекта. Важе правила за основну намену. Не дозвољава се у целини 1 и 7.
Компатибилне намене: услуге и пословање. Правила изградње основне
намене примењују се и за компатибилну намену.
Услови за формирање парцеле: 1. грађевинском парцелом се сматра
постојећа катастарска парцела минималне ширине фронта према јавној
саобраћајној површини 20,0m и минималне површине 800m 2 .2. Нова грађевинска
парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских парцела
мора имати минималну ширину фронта према јавној саобраћајној површини 25,0m и
минималну површину 1000m2. 3. Обавезан је приступ јавној саобраћајној површини.
Број објеката на парцели: 1. на грађевинској парцели планираној за
производњу број објеката зависи од технолошког процеса. Могућа је изградња
других објеката у функцији производње, магацини, гараже, надстрешнице. 2. У
оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, које не улазе у обрачун
урбанистичких параметара. 3. За све помоћне објекте и надстрешнце важе правила
хоризонталне регулације као за основни објекат.
Положај објекта на парцели: објекат, према положају на парцели је
слободностојећи.
Грађевинска линија: Грађевинска линија новог објекта је дефинисана на
графичким прилозима бр. 3… Регулационо нивелациони план.
Индекс заузетости:максимални индекс заузетости на парцели је 60%.
Спратност и висина објекта: максимална планирана спратност је управног
(дела) објекта је П+2. Максимална спратност и всина производног дела зависи од
технолошког процеса
Услови за слободне и зелене површине: Минимални проценат зелених
површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова
надземних објеката) износи 25%
Кота приземља: кота приземља је највише 1,2m виша од нулте коте; свака
денивелација се решава у оквиру парцеле; приступ мора бити прилагођен особама
са смањеном способношћу кретања.
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Одстојање објекта од бочне и задње границе парцеле: 1. Минимално
растојање објекта од бочних и задње граница парцеле је 1/4 висине објекта, али не
мање од 5m. 2. Санациони објекти (потпорни зид...) се постављају у оквиру парцле
према пројекту без посебних услова о удаљењу од бочних граница парцеле. 3.
Изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама
парцеле и изградњом у непосредном суседству могу се утврдити израдом
урбанистичког пројекта.
Растојање објекта од бочног суседног објекта: минимално растојање објекта
од другог пословног објекта на суседној парцели је 1/2 висине вишег објеката, али не
мање од 8m.
Међусобно одстојање објеката на парцели: Други објекат на парцели се
може поставити на удаљењу од 0m од основног објеката или на пропсаном
растојању у наредном ставу. Минимално међусобно растојање пословних и
производних објеката је 4m, а растојање од помоћних објеката је минимум 3m.
Архитектонско обликовање: Објекти се граде у складу са технолошким
процесом. Тежити једноставним сведеним формама, посебно код објеката великих
волумена. Примењени материјали морају да буду трајни и еколошко прихватљиви.
Услови за уређење парцеле: 1. Није дозвољено складиштење материјала и
сировина тако да оне буду видљиве ван производног комплекса. 2. Није дозвољено
складиштење готових производа тако да они буду видљиви ван производног
комплекса. 3. Све незастрте површине се морају озеленети и уредити. 4. Уколико се
поставља транспарентна ограда комбиновати је са оградним зеленилом. 5. Објекти
се морају одржавати, а фасаде редовно освежавати. Сви постојећи објекти лошег
бонитета (фасаде, крова, браварије, столарије…) морају се или уклонити или
реконструисати. 6. Слободне просторе уредити за боравак на отвореном, пејзажним
уређењем, садњом вегетације која ће правити засен и сл. 7. Према суседним
блоковима и парцелама јавне и стамбене намене формирати тампон заштитног
зеленила комбинацијом вискох и жбунастих структура, минималне ширине 1,5m.
Паркирање: 1. паркирање решити на парцели изградњом гараже или на
отвореном паркинг месту у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у
табели бр. 7 Нормативи за паркирање. 2. Све отворене паркинг површине у партеру
обавезно је озеленити високим лишћарима (једно стабло на 100m 2 паркинг
површине). 3. Максимална заузетост подземном гаражом је 50% површине парцеле.
Уколико је грађевинска линија подземене гараже изван габарита објекта, горња кота
плоче гараже на равном терену мора бити усклађена са котом терена, насута
земљом и партерно уређена.
Услови за ограђивање парцеле: 1. Грађевинске парцеле према улици могу се
ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара) или
транспарентном оградом до висине од 1,40m. 2. Дозвољена висина ограде према
суседној парцели је 1,8m. 3. Ограда се изводи тако да стубови ограде буду на
земљишту власника ограде. 4. Парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом
оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле.
Минимални степен комуналне опремљености: нови објекат треба да има
прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, а пожељно је
и телекомуникациону мрежу, топловодну/гасоводну мрежу или други алтернативни
извор енергије.
Правила и услови за интервенције на постојећим објектима: 1. Сви
постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, доградити или надзидати у
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оквиру дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења. 2.
Постојећи објекти на парцели који нису у складу са спратношћу и процентом
заузетости, прописаним овим планом, не могу се дограђивати, већ је дозвољено
текуће одржавање, санација, адаптација, као и побољшавање услова коришћења
(замена инсталација, увођење гаса/топловода, побољшање енергетске ефикасности
и сл.). Ако се такав објекат уклања и замењује другим, за њега важе правила као и
за сваку нову изградњу у овој зони. 3. Постојећи објекти који не припадају планираној
(или компатибилној) претежној намени се задржавају до привођења земљишта
намени, с тим што је забрањена њихова доградња, а дозвољени су радови на
текућем и инвестиционом одржавању, санацији и енергетској санацији.
Реконструкција и адаптација су дозвољени само у функцији прилагођавања
планираној намени. 4. На постојећем објекту који се својим делом налази на
постојећој или планираној грађевинској парцели за површине јавне намене, осим
текућег одржавања нису дозвољене никакве друге интервенције. Такав објекат се,
код реализације планских решења, уклања (у целини или делом). 5. Постојећи
објекат на парцели чији индекс заузетости и спратност не премашују параметре из
овог плана, али није у складу са грађевинском линијом или линијама зоне градње,
може се: а)доградити у хоризонталном и вертикалном габариту према условима
прописаним овим планом; б)доградити у постојећем габариту за једну етажу. Не
дозвољава се изградња надзитка кровне етаже. 6. Дозвољава се изградња кровова
код објеката са равним кровом.
Инжењерскогеолошки услови: За сваку интервенцију или изградњу новог
објекта у фази израде техничке документације урадити детаљна геотехничка
истраживања у складу са Законом о рударству (Сл. Гласник РС бр. 101/15).
Спровођење плана за производњу и пословање: Спровођење уз обавезну
израду урбанистичког пројекта за комплексе веће од 0,3 ha.

2.7.11. Смернице за спровођење плана
Извод из ПГР-а бр. 1
„План генералне регулације града Зајечара 1. север и северозапад града
Зајечара ће се спроводити директно издавањем локацијских услова (или другог
одговарајућег акта, у складу са важећим законом) за формирану грађевинску
парцелу, осим за обухвате за које је овим Планом прописана обавезна израда
Планова детаљне регулације или Урбанистичких пројеката.
Код израде планова детаљне регулације, правила дата у овом Плану су
усмеравајућа и приликом детаљне разраде могу се под одређеним условима
променити на нивоу појединачне парцеле или блока.
За просторе у обухвату обавезне израде Плана детаљне регулације није
дозвољено издавање локацијских услова до доношења Плана детаљне регулације и
УП. Локацијски услови ће се издавати на основу донешеног ПДР. Парцеле које имају
излаз на јавну површину а у обухвату су простора за који је обавезна израда Плана
детаљне регулације могуће је израда урбанистичког пројекта и издавање локациских
услове на основу УП.
Надлежни орган за планирање простора, а на основу овог плана, прописује
обавезно:
Израду Плана детаљне регулације за:
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Површину ''Пиково имање''
Део северне обилазнице
Станице за снабдевање горивом уз државне путеве
Резерва за становање
Постојеће радне комплексе
Привредну зону “Исток“
Привредну зону “Запад“
Површине јавне намене, инфраструктурне системе и објекате који нису
дефинисани планом”

АПБ „PROINGARH“ ЗАЈЕЧАР

67

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У
ЗАЈЕЧАРУ

2.8.

ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ
ИНСТИТУЦИЈА

За потребе израде Плана тражени су и прибављени услови или мишљења од
надлежних институција и предузећа:
o Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине од Градске
управа Зајечар, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално
стамбене послове IV/03 бр. 501-118/2018 од 14.09.2018.г.
o Издавање услова изградње и коришћење простора за израду ПДР-а, ЈКСП
„Зајечар“ бр. 601/846 од 17.09.2018.г.
o Одговор на захтев за давање података, ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар
бр. 1047 од 13.09.2018.г.
o Подаци о постојећем стању инфраструктуре и услови ЈКП „Водовод“
Зајечар, бр. 2887 од 21.09.2018.г.
o Услови за израду ПДР-а постројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken“ Зајечар, „Телеком Србија“ АД
Београд, број А334-379151/2-2018 од 20.09.2018.г.
o Подаци о постојећем стању инфраструктуре и услови изградње и
коришћења простора за израду ПДР-а постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken“ Зајечар, бр.
Д.10.08.262597/2-2018 од 04.10.2018.г., Електропривреде Србије, ЕПС
дистрибуција Зајечар.
o Допуна података о постојећем стању инфраструктуре и услови изградње и
коришћења простора за израду ПДР-а постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken“ Зајечар, Електропривреде
Србије, ЕПС дистрибуција Зајечар бр. Д.10.08.262597/2-2018 од
04.10.2018.г. бр. Д.10.08.262597/6-2018 од 15.11.2018.г..
o Достава података о постојећем стању инфраструктуре и издавање услова
изградње и коришћење простора за измену ПДР-а за постројења за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken“ Зајечар,,
МУП РС, Сектора за ванредне ситуације одељење за варедне ситуације у
Зајечару 09/12/2 бр. 217-1-242/18 од 12.09.2018.г.
o Достава података везаних за постојеће стааање инфраструктуре, ради
издавања услова за коришћење простора за израду ПДР-а постројења за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken“ Зајечар,
ЈКП „Хигијена Зајечар“ бр. 932 од 14.09.2018.г.
o Достава података у вези захтева за давање података о постојећем стању
инфраструктуре, издавање услова изградње и коришћења простора за
израду ПДР-а постројења за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken“ Зајечар ЈКП „ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ из Зајечара бр. 1028
од 19.09.2018.г.
o Подаци са условима за израду ПДР-а постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken“ Зајечар, ЈВП „Србијаводе“,
Водопривредни центар „Сава – Дунав“ Нови Београд, РЈ „Неготин“ бр.
8343/1 од 04.10.2018.г.
o Одговор на захтев Републичког геолошког завода Србије бр. 2227/1 од
18.09.2018.г.
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o Решење завода за заштиту природе Србије 03 број 020-2575/2 од
09.10.2018.г.

o Издавање услова за потребе израде измене Плана детаљне регулације за

o
o
o

o
o
o

постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken“ Зајечар, АД „Електромрежа Србије“ бр. 130-00-УДТ-003908/2018-002 од 01.10.2018.г.
Подаци о постојећем стању инфраструктуре, услови изградње и
коришћење постора за израду ПДР-а од стране Министарства рударства и
енергетике бр. 350-02-12/2018-06 од 09.10.2018.г.
Услови за пројектовање – израда планске документације- ПДР постројења
за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken“
Зајечар, „ЈУГОРОСГАЗ“, Београд бр. НМ-432 од 24.09.2018.г.
Повраћај техничке документације за израду ПДР-а постројења за прераду
отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken“ Зајечар,
Републички хидрометеролошки завод, Београд, бр. 922-3-79/2018 од
20.09.2018.г.
Одговор на захтев, STRABAG ДОО Беотрад, огранак ПЗП Зајечар, бр. 1735
од 05.10.2108.г.
Услови за израду ПДР-а постројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken“ Зајечар, ЈП Србијагас, Нови Сад, бр.
07-07/22455 од 08.10.2018.г.
Одговор Министарства пољопривреде, шумарстава и водопривреде бр.
350-01/62/2018-09 од 18.10.2018.г..
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3. ПЛАНСКИ ДЕО
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3.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
3.1.1. Начин коришћења простора
Подручје Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару налази се у границама
грађевинског подручја града Зајечара у обухвату Плана генералне регулације бр. 1 –
север и северозапад града Зајечара (’’Сл. лист града Зајечара’’, бр. 33/18) и Плана
генералне регулације бр. 3 – центар града Зајечара (’’Сл. лист града Зајечара’’, бр.
34/18).
Површина прстора обухваћеног планом износи 46.449,00m2, од чега површине
јавне намене износе 11.242,00m2, и површина осталих намена укупно 35.159,00m2.
3.1.1.1. Планирана претежна намена површина
Претежна намена површина из ПГР-а бр. 1 (’’Сл. лист града Зајечара’’, бр.
33/18) за део кп. бр. 5829/40 и кп. бр. 5829/41 КО Зајечар је ПРОИЗВОДЊА И
ПОСЛОВАЊЕ. За део кп. бр. 5829/40, део кп. бр. 5829/18, кп. бр. 5829/42, кп. бр.
8474/6, кп. бр. 5834/8, део кп. бр. 5836, део кп. бр. 5837/9 и део кп. бр. 8479/3 – река
Црни Тимок све КО Зајечар је ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА, и иста се задржава.
Претежна намена површина предвиђена ПГР-ом бр. 3 (’’Сл. лист града
Зајечара’’, бр. 34/18) за кп. бр. 8570 КО Зајечар је ПРОИЗВОДЊА И ПОСЛОВАЊЕ,
део кп. бр. 8569/2, део кп. бр. 8568 и кп. бр. 8575/13 све КО Зајечар , је ПОВРШИНЕ
ЈАВНИХ НАМЕНА,се задржава. Такође, предвиђена намена за кп. бр. 8575/12 КО
Зајечар је ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ РЕКЕ ЦРНИ ТИМОК која се задржава. Предвиђа се
промена намене површина за део кп. бр. 8575/1КО Зајечар, тако што се од
предвиђене намене Дечија и социјална заштита – центра за социјални рад (кп. бр.
8575/1) мења у намену ПРОИЗВОДЊА И ПОСЛОВАЊЕ, јер за тим није исказана
потреба. Остали део кп. бр. 8575/1 КО Зајечар који је по намени из ПГР -а бр. 3
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО се задржава на неизграђеном делу парцеле, док је на
изграђеном делу (објекат), намена ПРОИЗВОДЊА И ПОСЛОВАЊЕ.

3.1.2. Биланси намене земљишта
3.1.2.1. Предлог основних урбанистичких параметара
За планирану изградњу постројења за прераду отпадних вода из производног
погона пиваре „Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар, предвиђеној на кп. бр. 5829/40 и
5829/41 КО Зајечар, које се налазе у предложеном обухвату плана, укупне површине
П=3.967,00m2, урбанистички пoказатељи имају следеће вредности:

АПБ „PROINGARH“ ЗАЈЕЧАР

71

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У
ЗАЈЕЧАРУ

НАМЕНА ПОВРШИНА
Новоформирана грађевинска парцела
Површине јавне намене
УКУПНО:

ПЛАНИРАНО (m2)

%

3.864,00

97,38

103,00

2,62

3.967,00

100

За новоформирану грађевинску парцелу, укупне површине П=3.864,00m2,
урбанистички пoказатељи имају следеће вредности:
НАМЕНА ПОВРШИНА

ПЛАНИРАНО (m2)

%

2.318,00

60,00

Зелене површине

966,00

25,00

Интерне собраћајнице и манипулативни путеви

580,00

15,00

3.864,00

100

Земљиште под објектима

УКУПНО:

За матичну парцелу пиваре „Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар кп. бр. 8570 КО
Зајечар укупне површине П=30.798,00m2, урбанистички пoказатељи имају следеће
вредности:
НАМЕНА ПОВРШИНА

ПЛАНИРАНО (m2)

%

Земљиште под објектима

18.479,00

60,00

Зелене површине

7.699,00

25,00

Интерне собраћајнице и манипулативни путеви

4.620,00

15,00

УКУПНО:

30.798,00

100

Кп. бр. 8575/1 КО Зајечар је у власништву пиваре „Heineken Srbija“ Д.О.О
Зајечар укупне површине П=497,00m2, урбанистички пoказатељи имају следеће
вредности:
НАМЕНА ПОВРШИНА

ПЛАНИРАНО (m2)

%

Земљиште под објектима

298,00

60,00

Зелене површине

124,00

25,00

Интерне собраћајнице и манипулативни путеви

75,00

15,00

УКУПНО:

497,00

100

На кп. бр. 8575/12 КО Зајечар, са наменом водно земљиште, такође у
власништву пиваре „Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар укупне површине П=208,00m2,
гпредвиђена је изградња испуста пречишћене воде у рецепијент реку Црни Тимок
По Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(''Сл. гласник РС'' бр. 22/15) за периферне пословне, привредне и индустријске зоне
и на основу Плана генералне регулације бр. 3 – центар града Зајечара (’’Сл. лист
града Зајечара’’, бр. 34/18), где се налази матична парцела пиваре „Heineken Srbija“
Д.О.О. Зајечар, максималан степен заузетости је 60% и максималан индекс
изграђености је 1,5, проценат зауетости зелених површина 25%, а спратност и
висина објекта зависи од технолошког процеса.
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3.1.3. Урбанистички услови за уређење и изградњу површина и
објеката јавне намене и услови за прикључење на
инфраструктуру
3.1.3.1. Производња и пословање
Комплекс бивше фабрике „Кристал“ у Зајечару плaниран је за производњу и
пословање, а то су у обухвату предметног Плана следеће катастарске парцеле: део
кп.бр.5829/40 и кп.бр.5829/41 КО Зајечар. На овој локацији предвиђена је изградња
постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken
Srbija“ Д.О.О Зајечар, које ће се са матичном парцелом кп. бр. 8570 КО Зајечар, која
је такође у оквиру намене производња и пословање, повезати цевоводом чија је
траса планирана јавном површином – тротоаром, од главног улаза пиваре ул.
Железничком (Београдском), затим пресеца ул. Генерала Гамбете, па наставља
трасом испод „Копаоничког“ моста, прелази улицу Мирочку и левом страном улице
Филипа Кљајића до постројења. Затим, се истом трасом враћа до кп. бр. 8575/1 и
8575/12 где се пречишћена вода испушта у рецепијент реку Црни Тимок.
Положај објеката унутар комплекса дефинисати према захтевима
типа
делатности, поштујући мере безбедности и заштите које таква врста објеката треба
да испуни.
У оквиру грађевинске парцеле предвидети неопходне саобраћајне и
манипулативне површине, паркиг просторе, тротоаре и зеленило.
Степен искоришћености земљишта је максимум 60%, а степен изграђености
1,5; Спратност објеката зависи од технолошког процеса.
3.1.3.2. Површине јавне намене
Површине јавне намене у оквиру обухвата ПДР-а чине следеће градске улице:
Филипа Кљајића, „копаонички мост“ преко Црног Тимока, део улице Генерала
Гамбете и део улице Железничке (Београдске). Предметне локације са наменом
производње и пословања имају директан приступ на површине јавне намене.
3.1.3.3. Водно земљиште
Једини водоток у обухвату плана је река Црни Тимок, која пресеца обухват
плана. Катастарска парцела број 8575/12 КО Зајечар, на којој ће бити изграђен
испуст пречишћене воде у рецепијент реку Црни Тимок, је у планираној намени
водног земљишта.
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3.1.4. Услови за прикључење на инфраструктуру
3.1.4.1. Саобраћајна инфраструктура
Саобраћајну инфраструктуру чине сабирне саобраћајнице,
асфалтиране,
ширине коловоза 5,5m, 6,0m, 7,0m и 8,0метара.
Ширина паркинг простора за управно паркирање путничких возила износи
2,50m, а дужина 5,0m. Паркинзи могу бити урађени и тзв. “перфорираним” плочама префабрикованим танкостеним пластичним (или сл.) елементима који обезбеђују
услове стабилности подлоге, довољне за навожење возила и истовремено
омогућавају одржавање (узгајање) ниског растиња.
Трасе, коридори и регулација саобраћајница
У обухвату Плана детаљне регулације планира се површина јавне намене и
намењена за изградњу саобраћајнице, не планирају се други јавни објекти. У
функцији саораћаја и корисника планира се коловоз са две саобраћајне траке, као и
обостраним банкинама и тротоарима. Регулација саобраћаја на свим раскрсницама
се планира са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. Сви укрштаји са
попречним саобраћајницама су преко површинских раскрсница.
У захвату Плана детаљне регулације су делови постојећих улица Филипа
Кљајића и Железничке(Београдске), површинске раскрснице са улицама Ђуре
Ђаковића, укрштај са Мирочком и Генерала Гамбете као и постојећи мост преко реке
Црни Тимок дужине од око 36,00m.
Реализацијом овог Плана детаљне регулације омогући ће се квалитетнија
саобраћајна веза којом ће омогућити несметано кретање теретног саобраћаја као и
саобраћаја унутар града, као и према излазним правцима.
Елементи за парцелацију грађевинског земљишта намењеног за јавне
површине - улице
Разграничење грађевинског земљишта намењеног за јавне површине
(улице) дефинисано је регулационим линијама улица и јавних површина и
приказано у графичким прилозима.
Према положају у односу на постојеће регулације и међне линије
дефинисана су два типа регулационих линија:
1.Регулационе линије чији се положај поклапа са постојећим међама и на тај
начин су дефинисане графички.
2. Регулационе линије које су дефинисане преломним тачкама, а оне су даље
дефинисане аналитичко - геодетским подацима (координатама) или котама у
односу на планирану осовину саобраћајнице (у графичком прилогу).
На основу ових података за разграничење површина јавне и остале намене
израдиће се пројекти парцелације за потребе експропријације.
Простор Плана детаљне регулације чини површина потребна за изградњу
саобраћајнице. Граница површина јавне намене је дефинисана координатама У и Х
преломних тачака. Грађевинска парцела, површина јавне намене, формира се од
катастарских парцела и делова катастарских парцела
Нивелационе коте површина јавне намене
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Нивелационо решење је условљено постојећом конфигурацијом терена и
захтевима адекватног приступа објектима. Коте нивелета су у апсолутним
вредностима на одговарајућем графичком приказу (бр. 4).
Правила уређења и правила грађења
Правила уређења
У захвату Плана детаљне регулације је предвиђен објекат нискоградње друмска саобраћајница. Иста је намењена моторном бициклистичком и пешачком
саобраћају.
Грађење предметне саобраћајнице и објеката комуналне инфраструктуре
изводиће се у оквиру грађевинске парцеле саобраћајнице. У хоризонталном,
висинском и садржајном смислу предметна саобраћајница ће се градити према
Плану детаљне регулације.
Постоји могућност фазне изградње како у подужном тако и у попречном
профилу саобраћајнице.
У захвату Плана детаљне регулације нису планиране посебне површине за
паркирање возила на саобраћајним и осталим површинама .
У погледу испуњености противпожарних прописа потребно је напоменути да је
приступ противпожарног возила омогућен суседним објектима
Правила грађења
Планирана
саобраћајница
пролази преко постојећих саобраћајница, са
следећим елементима попречног профила и то:
- ширина једне саобраћајне траке је 2,75 (3,50 и 4,00)m што са другом
саобраћајном траком чини укупну ширину коловоза 5,50 (7,00 и 8,00)m. - ширина
тротоара је 1,50 (2,25, 1,75 и 3,50)m
Дужина саобраћајнице износи око 730m.
Све инфраструктурне мреже налазиће се у регулационом појасу саобраћајница
са распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже. Промена
положаја инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице се
дозвољава у случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, и не сматра
се изменом Плана, уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним
растојањима код паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова.
Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних
инсталација истим или већим пречницима (капацитетима), у зависности од потреба,
али по постојећим трасама.
Код извођења радова на саобраћајници обавеза инвеститора је да испоштује
техничке нормативе о висини надслоја изнад објеката постојећих инфраструктурних
мрежа, тј. о дубинама положених мрежа и исте по потреби ако величина надслоја не
задовољава техничке прописе, изврши њихову заштиту.
На делу изведених канализационих мрежа нивелета коловозне површине треба
да буде усклађена са нивелетом поклопца ревизионих шахтова.
Саобраћајне површине приказане су на графичком приказу бр. 04 у размери
1:1000.
3.1.4.2. Водоводна инфраструктура
У планском простору има изграђених инсталација водовода и канализације.
Сам објекат пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару снабдевен je довољном и
потребном количине воде из досадашњих извора снабдевања.
Потребно је
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обезбедити довољну и константну количину воде за сам ППОВ, што се обезбеђује из
постојећег градског система цевоводa Ø100.
Планирану хидротехничку инсталацију и објекте чине:
Водоводна и хидрантска мрежа
канализација загађених санитарних вода,
атмосфераска канализација (одвод) површинских вода.
Услови за уређење и изградњу водопривредне инфраструктуре
Снабдевање водом
Снабдевање пијаћом водом одвијаће се са градског водовода. Водоводном
мрежом, потребно је обезбедити снабдевање свих планираних радних садржаја и
објеката питком водом, као и водом за заштиту од пожара. Новопланирана мрежа
прикључиће се на цевоводом ПЕ Ø110/10 на постојећи градски вод који се (према
условима надлежног дистрибутера – ЈКП „Водовод“ Зајечар) налази у ул. Филипа
Кљајића.
Противпожарна потреба за водом износи 10 l/s, што је уједно, количина
потребна за димензионисање хидрантске мреже. Обезбедити довољан број
унутрашњих и надземних спољних хдраната према најновијим прописима.
Унутршњим хидрантима обезбедити покривеност свих просторија.
Пролазак у труп испод саобраћајница, путних објеката - моста и укрштање са
осталим уличним инсталацијама обезбедити челичном заштитном цеви и извести
према условима управљача пута.
Дубина укопавања свих цевовода од нивелете до темена цеви не би смела да
је мања од 1,0m, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења.
У заједнички ров се смештају отпадне технолишке воде, пречишћене воде,
резервна цев и интерни оптички кабл.
Планирана водоводна мрежа у потпуности ће задовољити потребе снабдевања
водом и дефинисана је на графичком прилогу бр.06 у размери 1:1000.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
За прикључење планираног објекта ППОВ-а на градску канализацију планира
се:
1. Изградња канализационе мреже на предметној локацији предвиђена је по
сепаратном систему
2. Загађена санитарна вода ће се упуштати у колектор градске канализације
Ø700 који пресеца улицу Ф. Кљајића на око 90m од ППОВ. Загађене
санитарне воде до колектора водити цевима ПВЦ Ø250, уз поштовање
регулативе за ову врсту објекта.
3. Атмосферске воде се одводе на зелене површине и у атмосферске канале.
Због могућности загађења површине уљима и нафтним дериватима пре
упуштања површинских вода у реципијент, реку Црни Тимок, ове воде морају
да прођу кроз сепаратор уља и нафтних деривата, односно мора да се обави
примарно пречишћавање. Уколико дође до неконтролисаног већег
испуштања уља или нафтних деривата на површину одмах предузети све
мере неутрализације површине.
Минимални пречник цевовода не сме бити мањи од 250mm, за загађене
санитарне воде, односно Ø300 за атмосферске воде.
Минималне падове цеви одредити у односу на усвојени цевни материјал, према
важећим прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви). Уколико
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нивелационо решење дозволи што више вода упустити у цевовод, односно
продужити канализацију.
Дубина не сме бити мања од 1,20 m од нивелете коловоза.
Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности надлежног
комуналног предузећа. Планирана канализациона мрежа у потпуности ће
задовољити потребе одвођења отпадних и атмосферских вода и дефинисана је на
графичком прилогу бр.06 у размери 1:1000.
Пречишћавање отпадних вода из технолошког процеса пиваре
Пречишћавање отпадних вода из технолошког процеса (технолошке воде)
пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару прикупљају се, захватају и потискују ка будућем
ППОВ-у. Технолошким водама се сматрају и воде од прања судова и подова у
производним погонима.
Пречишћавање отпадних вода из технолошког процеса из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару, врши ће се у постројењу за пречишћавање
отпадних вода (ППОВ). Пречошћена вода са ППОВ-а одводиће се цевоводом до
десне обале Црног Тимока где се упушта у рецепијент. На изливу предвидети
мерење протока.
Постројење за пречишћавање отпадних вода из пиваре „Heineken Srbija“ у
Зајечару, димензионисано је у складу са количином отпадних вода, динамиком
дотицања до постројења, квалитативним карактеристикама дотока и захтевима
реципијента.
Просечне измерене количине отпадних вода током 24h износе 1257 m3/дан док
максимална измерена вредност протока у току једног дана износи 1450 m 3/дан.
Највећи измерени пик протока износио је 90 m 3/h. Коришћењем егализационог
резервоара та вредност се смањује на 61 m 3/h.
Табела: Количине отпадних вода
Параметаар

Јединице

Просечна
вредност

Количина отпадне воде
Највећи пик протока
Проток мерен након егализационог
резервоара

m3/dan
m3/h

1257
/

Максимално
измерена
вредност
1450
90

m3/h

/

61

Капацитет постројења за пречишћавање отпаних вода
Постројење за пречишћавање отпадних вода има капацитет од 60,5 m 3/h при
континуалном раду од 24 h/dan. Хидрауличне и квалитативне ударе у дотоку
прихватају егализациони резервоар запремине 800 m 3 и безбедносни резервоар
запремине 628 m3.
У пивари „Heineken Srbija“ у Зајечару постоји пумпна станица (ПС) која је до
сада препумпавала загађену санитарну и технолошку воду у градски канализациони
систем. Та ПС биће искоришћена за пумпање употребљених технолошких вода у
новоизграђени цевовод Ø200 ПЕХД, за притисак од 10 бара. Овим цевоводом вода
се под притиском води улицом Железничком, прелази ул. Генерала Гамбете,
продужава са десне стране моста преко реке Црни Тимок. На крају моста, што ближе
обали управно испод моста прелази на другу страну и заједно са постојећом
водоводном цеви улази у земљу. Пројектант је обавезан да на овом месту узме у
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обзир постојећи цевовод и ако је потребно изврши препројектовање. Овај цевовод
иде даље трасом улице Филипа Кљајића левом страном тротоара до ППОВ.
Након пречишћавања вода ће се вратити новим цевоводом истом трасом
такође пумпањем назад у пивару да би се поново користила у процесу производње.
Ова тртирана вода враћа се новим цевоводом истих карактеристика положена
поред цеви за одвод употребљене технолошке воде, (Ø200 ПЕХД, за радни притисак
од 10 бара). Међусобна удаљеност ове две цеви не треба да је мања од 20 цм. Из
безбедоносних разлога. Пошто ће ове воде бити вишка, предвиђа се да се уради
један испуст на десној обали Црног Тимока, поред моста. Планиран је шахт у коме
ће бити два вентила Ø200 којима ће се регулисати испуст вишка воде. Пројектант ће
одлучити да ли ће вентили бити регулисани аутоматиком. Из шахта са вентилом
цевоводом Ø250 одвести воду у реку Црни Тимок. На крају цевовода урадити
изливну главу која мора бити усаглашена са регулацијом речног корита.
Предвидети и једну резервну цев ПЕХД Ø125 за радни притисак од 16 бара.
Ова цев ће се за сада блиндирати на оба краја и употребиће се евентуално после
пробног рада и уигравања читавог система. Ову цев положити у исти ров, али на
растојању од других подземних инсталација минимум 60cm. Међусобни распоред
сва три цевовода одредиће пројектант.
Квалитет отпадних вода
Квалитет отпадних вода на улазу у постројење
У наредној табелама дат је приказ квалитета отпадних вода из пиваре
„Heineken Srbija“ у Зајечару, који је добијен од Инвеститора, а процес пречишћавања
се у потпуности заснива на њему, као и на захтевима за испуштање отпадних вода у
реципијент – реку Црни Тимок дефинисаним Законском регулативом.
Табела: Квалитет отпадних вода на улазу у постројење
Концентрације

Јединице

Просечна
вредност

Максимално
измерена
вредност

COD – хемијска потрошња
кисеоника

mg/l

3793

5310

COD – оптерећење

kgs

4768

6675

mg/l

2300

3220

mg/l

345

483

mg N/l
mg P/l

34
17

48
24

BOD5 – биолошка потрошња
кисеоника
TSS – укупна количина
растворених честица
Укупна количина азота
Укупна количина фосфора

Карактеристике пријемника и законски захтеви у погледу квалитета воде у
пријемнику
Пријемник третираних отпадних вода из пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару је
река Тимок. Максимално дозвољене концентрације материја у отпадним водама које
се смеју упуштати у реку Тимок дефинисане су Уредбом о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, прилог 2,
Граничне вредности емисије за отпадне воде, одељак 1 технолошке отпадне воде,
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тачка 38 Граничне вредности емисије отпадних вода из објекта и постројења за
производњу пива ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016) и приказане су у
наредној табели:
Табела: Граничне вредности емисије на месту испуштања у површинске воде.
Параметар
COD – укупна хемијска потрошња
кисеоника
BOD5 – биолошка потрошња
кисеоника
TSS – укупна количина
растворених честица
pH
Температура
Укупна количина фосфора
Укупна количина азота

Јединица мере

Гранична вредност емисије

mg/l

110

mg/l

25

mg/l

35

mg/l
ºC
mg/l
mg/l

6.5-9
30
2
18

Река Тимок према Уредби о категоризацији водотока (Службени гласник СРС,
5/68) спада у категорију II.
Усвојена технологија на постријењу гарантује да ће пречишћена отпадна вода
задовољити услове квалитета по наведеним параметрима савредностима нижим до
максимално дозвољеним.
Уређење испуста у рецепијент реку Црни Тимок изводити уз претходно
прибављене услове и сагласности надлежног водопривредног предузећа.
Услови за прикључење на водну инфраструктуру
Прикључење планског простора на уличну водоводну мрежу извести према
условима надлежног комуналног предузећа.
Прикључак објеката на водоводну мрежу у комплексу извести преко водомерног
шахта смештеног на парцели.
Предвиђена је изградња противпожарне хидрантске мреже, а у складу са
условима противпожарне заштите предвиђена су два надземна против пожарна
хидранта.
Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести према условима
надлежног комуналног предузећа.
Дубину укопавања на месту прикључења сводити на дубину цевовода.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без
пречишћавања упустити у отворену каналску мрежу или на зелене површине унутар
парцеле.
Све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију пречистити на
сепаратору уља и брзоталоживих примеса.
Ако дође до потребе измештања постојећих инсталација, трошкови измештања
падају на терет инвеститора.
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3.1.4.3. Електроенергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом
На планском простору има изграђене електроенергетске инфраструктуре.
Кабловски вод 10kV за ТС 10/0,4kV „ Графичко „
Кабловски вод за ТС 10/0,4kV „ Хладњача „Кабловски вод за ТС 10/0,4kV „ Керамика„
Два кабловска вода 35kV за ТС 35/10kV Зајечар 3
Оптички кабл и сиганлни кабл за ТС 110/35kV Зајечар1
Прикључни кабловски вод 0,4kV објекат у Кристалу PP00-А 4x95mm2
Прикључни кабловски вод 0,4 за објекат Кланице PP00 4x95mm2 са НН
мреже
Четири кабловска вода 0,4kV за напајање НН мреже
Напајање електричном енергијом планираног корисника планског простора
обезбедиће се на тај начин што ће се формирати нови кабловски извод
10kV из Т.С. 35/10kV „Кристал” која се налази на кп. бр. 5829/29 КО
Зајечар, оријентационе дужине око 300m, чија траса пролази преко кп. бр.
5829/40, 5829/18, 5829/50, 5829/12, 5829/15 и 5829/29 КО Зајечар, све у
власништву А.Д. „ЕУРОКРИСТАЛ“ из Београда, ради напајања
новопланиране Т.С. 10/0,4kV са трансформатором снаге 250kVА а опрему
планирати за максималну снагу од 1000 kVA. Напојни вод 10kV 4xXHE49
1x120mm2. Трафостаницa je типа МБТС. Трафостанице се везују у
кабловску петљу 10kV по принципу улаз - излаз. ТС има две водне ћелије и
трафо ћелију. НН блок има 12 нн извода. Мерење електричне енергије би
било полуиндиректно и мерило би се на два НН извода према постројењу.
Електроенергетска мрежа (високонапонска и нисконапонска) за потребе
напајања корисника, планираних садржаја у зони, јавног осветљења и других
садржаја на планском простору, градиће се подземно у планираним трасама дуж
коридора приступне саобраћајнице. Дуж приступне саобраћајнице изградиће се и
мрежа јавног осветљења.
Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са Правилником
о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
(''Службени лист СРЈ'', бр. 11/96).
Услови за уређење и изградњу електроенергетске инфраструктуре
Високонапонску и нисконапонску мрежу у обухвату Плана градити подземно.
Електроенергетске каблове полагати на зеленим површинама поред
саобраћајница и пешачких стаза или, уколико за то нема могућности, испод
пешачких стаза.
Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,8m.
Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5m од темеља објеката и 1,0m од
саобраћајница.
При укрштању са саобраћајницом кабел мора бити постављен у заштитну цев,
а угао укрштања треба да буде око 90 о.
При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање
растојање мора бити 0,5m за каблове напона до 10kV, односно 1,0 за каблове
напона преко 10kV. Угао укрштања треба да буде 90 о.
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Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и
канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање
мора бити веће од 0,5m.
Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви
водовода или канализације.
При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално
растојање мора бити веће од 0,3m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5m.
Светиљке за осветњеље саобраћајница поставити на стубове расвете поред
саобраћајница на минималном растојању од 1,0m од коловоза, а на међусобном
растојању до 40,0 m и ван колских прилаза објектима.
За расветна тела користити расветна тела у складу са новим технологијама
развоја.
Тачан распоред, врста расветних тела, висина и тип стубова одредиће се
главним пројектом.
На основу чалану 69 Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС 72/2009,
81/2008 - испр., 64/2010 – одлука УСи 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2103 –одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/14), којим су дефинисани
посебни случајеви формирања грађевинске парцеле за потребе изграње, односно
постављања електоенергетских и електронских објеката, изградња ТС10/0,4kV,
објекат ТС10/0,4kV биће лоциран на новоформираној грађевинској парцели за
изгрању постројења за пречишћавање отпадних вода из постројења пиваре Зајечар.
За прилаз објекту ТС 10/0,4kV, ради одржавања и откањања кварова или хаварије
као доказ о решеном приступу јавној саобраћајној површини сачиниће се Уговор о
успостављању права службености између инвеститора и Електропривреде Србије.
Овај Уговор биће сачињен у поступку издавања Грађевинске дозволе.
Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу извести подземним
кабловима по условима надлежног ЕД Зајечар за пројектовање. Ако дође до потребе
измештања постојећих инсталација, трошкови измештања падају на терет
инвеститора. На основу Подака о постојећем стању инфраструктуре и услови
изградње и коришћења простора за израду ПДР-а постројења за прераду отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken“ Зајечар, бр. Д.10.08.262597/2-2018 од
04.10.2018.г.,
Електропривреде Србије, ЕПС дистрибуција Зајечар, и Допуне
података о постојећем стању инфраструктуре и услови изградње и коришћења
простора за израду ПДР-а постројења за прераду отпадних вода из производног
погона пиваре „Heineken“ Зајечар, Електропривреде Србије, ЕПС дистрибуција
Зајечар бр. Д.10.08.262597/2-2018 од 04.10.2018.г. бр. Д.10.08.262597/6-2018 од
15.11.2018.г..
3.1.4.4. Телекомуникациона инфраструктура
На планском простору има изграђене телекомуникационе инфраструктуре.
Од постојећих резерви месне телекомуникационе мреже у насељу потребно је
обезбедити телекомуникациону мрежу за потребе одвијања телекомуникационог
саобраћаја корисника планског простора. Телекомуникациону мрежу у потпуности
каблирати и градити једнострано, дуж прилазне саобраћајнице.
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За потребе корисника планског простора потребно је положити цеви за
телекомуникациону мрежу, којом ће се омогућити примена и коришћење
широкопојасних сервиса.
Услови за уређење и изградњу ТК инфраструктуре
ТК мрежа ће бити постојећа стим што ће се део мреже заменити новим.
Уколико се јави потреба за повећање протока биће поствњен нови кабл на основу
услова Телекома.Целокупну ТК мрежу (фиксна телефонија, КДС, интернет и др.)
градити у складу са важећим законским прописима и техничким условима.
ТК мрежа ће се у потпуности градити подземно.Потребно је извршити замену
постојећег ТК.
Дубина полагања ТК каблова треба да је најмање 0,8m. ТК мрежу полагати
поред саобраћајница на растојању најмање 1,0m од саобраћајнице или поред
пешачких стаза. У случају да се то не може постићи ТК каблове полагати испод
пешачких стаза.
При укрштању са саобраћајницама каблови морају бити постављени у
заштитне цеви, а угао укрштања треба да буде 90 о.
При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање
мора бити 0,5 m за каблове напона до 10kV и 1,0m за каблове напона преко 10 kV.
При укрштању најмање растојање мора бити 0,5m, а угао укрштања 90 о.
При укрштању са цевоводом гасовода, водовода и канализације вертикално
растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу
0,5m.
Уређаји и опрема УПС (МСАН) поставиће се у метално кућиште слободностојећи орман на јавној површини.
Услови за прикључење на ТК инфраструктуру
У циљу обезбеђења потреба за новим ТК прикључцима и преласка на нову
технологију развоја у области ТК потребно је обезбедити приступ свим планираним
објектима путем ТК канализације, од планираног ТК окна до просторије планиране
за смештај ТК опреме унутар парцеле корисника, или до објекта на јавној површини.
Прикључење објеката у телекомуникациони систем решити изградњом
прикључка (подземне мреже ) од постојеће уличне мреже до приступачног места на
фасади објекта у коме ће бити смештен типски телекомуникациони орман.
Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног оператера.
Прикључак на кабловски дистрибутивни систем може се извести према тим
условима.
За потребе интерног повезивања објеката комплекса пиваре а кп. бр. 8570 КО
Зајечар о објекта постројења за пречишћавање отпадних вода, положиће се цев
РЕØ50 од Ø35 – Ø50mm, у који ће се увући оптички кабл потребног пресека, а који
ће се сместити у ров у који се полажу цеви за прљаву и пречишћену воду и флуид,
који ће извести сам инвеститор.
Ако дође до потребе измештања постојећих инсталација, трошкови измештања
падају на терет инвеститора.
3.1.4.5. Уређење зелених површина
У обухвату Плана једино зеленило представљају јавне зелене површине,
односно зелене површине јавног коришћења, које ће се формирати у простору око
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радних површина, поред приступне саобраћајнице и у самом радном простору
комплекса .
Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2,0m од ивице коловоза, а шибље
2,0m од ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката не би требало да буде
мање од 4,5-7,0m, што зависи од избора врста. Растојање између дрворедних
садница је најмање 5,0m, а у зависности од врсте креће се од 5-15,0m.
Композициони принципи озелењавања треба да стварају максималне погодности за
заштиту од буке и атмосферских гасова. Неопходно је стварати и повољније услове
за сагледавање пејсажа у току кретања. Заштитно зеленило треба да чине
претежно аутохтоне листопадне врсте.
У зони ужег радног простора око објеката су формиране колско-пешачке
површине ради лакше комуникације у оквиру радног простора и треба да садржи
минимум 25% зеленила. Изоставља се садња високе вегетације.
Слободне травнате површине унутар радног простора треба допунити са
декоративном партерном вегетацијом листопадних и четинарских врста, цвећа и
перена.
Услови за уређење и подизање зеленила
Обавезна израда главних пројеката озелењавања, који ће детерминисати
прецизан избор и количину дендролошог материјала, његов просторни распоред,
технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.
Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према
техничким нормативима за пројектовање зелених површина.
Табела 9. Дрвеће и шибље садити на удаљености од одређених инсталација и то:

Водовода
Канализације
Електрокаблова
ТТ мреже

Дрвеће
1,5 m
1,5 m
2,5 m
1,0 m

Шибље
0,5 m

Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене
врсте.
Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.
Ако дође до потребе измештања постојећих садница, трошкови измештања
падају на терет инвеститора.

3.1.5. Степен комуналне опремљености грађевинског
земљишта
Одобрење за изградњу издаје се у складу са одредбама 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, 98/13- УС, 132/14 и 145/14) и на основу локацијских услова
утврђених на основу планских решења из овог Плана детаљне регулације.
Локацијски услови су јавна исправа која садржи податке о могућностима и
ограничењима градње на катастарској парцели која испуњава услове за грађевинску
парцелу, а садржи све услове за израду техничке документације. Локацијски услови
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се издају за изградњу, реконструкцију и доградњу, за које се издаје грађевинска
дозвола, као и за објекте који се прикључују на комуналну и другу инфраструктуру.
Осим општих законом и планом дефинисаних принципа и параметара приликом
припреме услова за издавање локацијске и грађевинске дозволе утврђују се
следећи додатни критеријуми:
Посебни услови за постојеће објекте: могуће је задржавање само квалитетних
објеката у естетском, функционалном и конструктивном смислу; на основу осталих
правила
регулације
и
прописаних
параметара
могућа
је
доградња,
надзиђивање(надградња) и адаптација објеката веће грађевинске вредности, у
складу са техничким карактеристикама; предвиђена је и могућа доградња анекса као
проширења капацитета основне намене објеката;
Да би се издали локацијски услови за изградњу, потребно је локацију комунално
опремити на основу овог Плана детаљне регулације. Приоритет у изградњи
инфраструктурних објеката је изградња саобраћајног приступа, као и опремање
локације комуналном инфраструктуром (водовод, канализација и ниско напонска
мрежа).
За изградњу линијских инфраструктурних објеката и објеката комуналне
инфраструктуре, локацијски услови се могу издати за више катастарских парцела,
односно делова катастарских парцела, уз обавезу инвеститора да пре издавања
употребне дозволе изврши спајање тих катастарских парцела, у складу са важећим
законом.

3.1.6. Услови и мере заштите пиродних добара и непокретних
културних добара и заштите природног и културног наслеђа,
животне средине и живота и здравља људи
3.1.6.1. Заштита природних добара
У планском простору према условима надлежне установе за заштиту, нема
заштићених нити предложених за заштиту природних добара, као ни посебно
вредних делова природе, тако да се Планом не предвиђају посебне мере заштите.
Услови Завода за заштиту природе Србије, 03 број 020-2575/2 од
09.10.2018.г.., који су саставни део документације нацрта ПДР-а.

3.1.6.2. Заштита непокретних културних добара
Према подацима надлежне установе за заштиту споменика културе, на
простору обухваћеном овим Планом нема евидентираних непокретних културних
добара. У случају да се наиђе на било какве археолошке трагове или археолошке
предмете, у току извођења земљаних радова на предметном простору, потребно је
обавестити надлежну институцију за заштиту.
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3.1.6.3. Заштита живота и здравља људи
Посебне мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на
становништво дате су у законским и подзаконским актима, који се односе на
здравље и безбедност људи и заштиту на раду. При изградњи инфраструктурних
објеката обавезно је водити рачуна о поштовању прописа о техничким нормативима
и стандардима, мерама и условима, које надлежни органи издају при постављању и
извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним међусобним растојањима.
Осим редовних мера за заштиту живота и здравља људи, неопходно је
дефинисати и мере заштите у случају ванредних ситуација и удеса. У том смислу, у
циљу заштите живота и здравља становништва, неопходно је стриктно поштовати
урбанистичке и друге услове и нормативе, дефинисане низом законских и
подзаконских аката.
На основу: географских, морфолошких, хидролошких, демографских и других
карактеристика, констатује се да подручје обухвата Плана може бити угрожено од:
пожара, земљотреса, метеоролошких појава (атмосферског пражњења, олујних
ветрова и града), поплава (подземних вода), техничко-технолошких несрећа
(акцидената) и ратних дејстава.
3.1.6.4. Начин вредновања чиниоца животне средине у поступку
процене утицаја Плана на животну средину, мере за
спречавање, ограничавање и компензацију негативних
утицаја на животну средину
У циљу заштите и унапређења стања животне средине на планском, контактном
и подручју потенцијалних утицаја Плана, Стратешком проценом утицаја на животну
средину су дефинисане смернице и мере за ограничење негативних и повећање
позитивних утицаја на животну средину. Смернице и мере су дефинисане на основу
процене постојећег стања природних и створених вредности, капацитета животне
средине, постојећих и планираних садржаја, као и преко идентификације могућих
извора загађења на подручју обухваћеном Планом детаљне регулације, контактних
зона и зона потенцијалних утицаја, односно подручја од значаја за планирану
намену.
Приликом дефинисања мера заштите животне средине узета је у обзир
хијерархијска условљеност Плана и Стратешке процене утицаја, па су у мере
заштите уграђене смернице докумената вишег хијерархијског нивоа које се односе
на предметно подручје. У мере су интегрисани услови и мере заштите имаоца јавних
овлашћења прибављених за потребе израде Плана и Стратешке процене утицаја.
Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину сведу у оквире и границе
прихватљивости, односно спрече угрожавање животне средине и квалитет живота
становништва и свих корисника простора. Смернице и мере заштите простора и
животне средине спречавају еколошке конфликте, омогућавају развој и реализацију
планираних намена у границама Плана.
3.1.6.4.1. Воде
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Обухват Плана детаљне регулације простројења за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар, пресеца водоток реке Црни
Тимок. На катастарској парцели бр. 8575/12 КО Зајечар планиран је испуст
пречишћене воде у реципијент реку Црни Тимок.
Пројекат простројење за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“ Зајечар је пројекат усмерен ка унапређењу животне средине, са
аспекта управљања отпадним водама, заштите површинских и подземних вода и
земљишта од загађивања, директно, и заштити здравља становништва, директно и
индиректно. По реализацији планираног постројења за пречишћавање отпадних
вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар, створиће се услови да
загађивање површинских вода реке Црни Тимок, загађивање подземних вода и
земљишта отпадним водама буде спречено, односно минимизирано и сведено у
законске оквире, што представља врло значајан позитиван утицај на животну
средину и здравље становништва гравитационог подручја.
Мере заштите површинских и подземних вода ће се спроводити у складу са
циљевима заштите животне средине, односно очувања здравља људи, смањења
загађења и спречавања даљег погоршања стања вода и водотокова на овом
подручју, обезбеђења несметаног коришћења вода за различите намене, заштите
водених екосистема и постизања стандарда квалитета животне средине. Стратешка
процена утицаја на животну средину даје основне мере заштите вода које је
неопходно даље спровести, на хијерархијски нижем нивоу, разрадом и
конкретизацијом кроз поступак процене утицаја на животну средину, односно преко
Студије о процени утицаја на животну средину за планирани пројекат-постројење за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар.
Заштита и унапређење квалитета површинских, пре свега реке Црни Тимок као
реципијента и подземних вода, заснована је на мерама и активности којима се
њихов квалитет штити и унапређује преко мера забране, превенције, обавезних
мера заштите, контроле и мониторинга, а у циљу очувања живота и здравља живог
света, постизања стандарда квалитета животне средине, смањења загађења,
спречавања даљег погоршања стања вода и обезбеђење нешкодљивог и
несметаног коришћења вода за различите намене.
У циљу унапређења, спречавања, ограничења и компензације негативних
утицаја Плана на површинске и подземне воде, неопходно је спроводити строге
мера заштите приликом планирања и реализације планираног пројекта и пратећих
садржаја. Све смернице и мере заштите вода морају се спроводити у складу са:
- Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);
- Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68);
- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);
- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/14);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.
гласник РС“, бр. 50/12);
- Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта,
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за
израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10)
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- Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода
водотокова („Сл. гласник РС“, бр. 96/10);
- Правилником о одређивању граница подсливова („Сл. гласник РС“, бр.
54/11);
- Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82);
- Правилником о начину и условима за мерење количине и испитивање
квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл.
гласник РС“, бр. 33/16);
- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских
вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода
(„Сл. гласник РС“, бр. 74/11);
Смернице и мере за заштиту вода:
 Обавеза носиоца пројекта је да пројекат реализује у складу са пројектном
документацијом; да изврши технички пријем објекта са аспекта испуњености
еколошких услова; да врши одржавање опреме на пројектованом нивоу; да
врши праћење количине и квалитета отпадних вода, као и стално праћење
технолошког процеса пречишћавања и квалитета пречишћених отпадних
вода, што представља услов за превентивно деловање и правовремени
одговор на проблем у систему.
 Квалитет вода (које се доводе на постројење за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“, пречишћених вода и вода
реципијента реке Црни Тимок) мора да задовољи услове прописане:
- Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде
и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, бр.67/11, 48/12 и
1/16);
- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским
и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање
(„Сл. гласник РС”, бр. 50/12);
- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних
хазардних супстанци које загађују површинске и подземне воде и
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 24/14);
 Техничко-технолошко решење система за прераду отпадних вода из
производног погона пиваре „Heineken Srbija“, у складу са Законом о водама
(„Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), на локацији Плана детаљне
регулације постројења за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар, мора обезбедити и гарантовати квалитет
пречишћених отпадних вода који ни у једном моменту неће угрозити
прописани квалитет воде у крајњем реципијенту - реци Црни Тимок. Према
Уредби о категоризацији вода („Сл. гласник СРС“, бр. 5/68), река Црни Тимок
је, од изворишта до Зајечара, сврстана у II-а категорију, а према Правилнику
о утврђивању водних тела површинских и подземних вода водотокова, („Сл.
гласник РС“, бр. 96/10), сврстана је под редним бр. 462, Црни Тимок од
састава са Белим Тимоком до моста у Звездану CTIM1_1, Доњи Дунав; По
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског састава површинских вода
и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, („Сл.
гласник РС“, бр. 74/11), река Црни Тимок (у делу: Црни Тимок од састава са
Белим Тимоком до моста у Звездану) припада типу 2, велике реке,
доминација средњег наноса, изузев река подручја Панонске низије.
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 Утврдити карактеристике реципијента у зони изградње испуста постројења за
прераду отпадних вода из производног погона (режим, сливно подручје,
угроженост поплавама и бујицама, ерозионе процесе), извршити
хидролошко-хидрауличке прорачуне и одредити њихове квалитативне
параметре.
 Омогућити одвођење технолошких отпадних вода из производоног погона
пиваре „Heineken Srbija“ у постројење за прераду отпадних вода, пре
упуштање у реципијент, реку Црни Тимок.
 Санитарно фекалне воде ће се упуштати у колектор који одводи до система
за пречишћавање отпадних вода, пре упуштања у реципијент реке Бели
Тимок.
 Атмосферске воде се одводе у атмосферске канале. Због могућности
загађења површине уљима и нафтним дериватима пре упуштања
површинскe водe у реципијент, реку Црни Тимок, атмосферске потенцијално
зауљане воде пролазе кроз сепаратор-таложник уља и масти, где се
пречишћавају пре упуштања у реципијент.
 У поступку припреме терена и извођења радова у обухвату Плана
ангажовати исправну механизацију и планирати мере заштите од
потенцијалног акцидента;
 У зони радова није дозвољено (забрањено је) сервисирање, поправка,
одржавање манипулација горивом и мазивом ангажоване механизације и
машина; У случају изузетне потребе, обавезне су мере заштите и коришћење
заштитне опреме и посуда.
 У току припреме терена за градњу и у процесу изградње, спречити
просипање, изливање нафтних деривата, уља, мазива, хемикалија и
депоновање материјала ван простора који су за то намењени.
 Предвидети савремени технолошки и хидраулички поступак пречишћавања
на постројењу како би се омогућило пречишћавање отпадних вода до
квалитета који ће одговарати II-а категорији водотокова, а у складу са
Уредбом о категоризацији водотокова, („Сл. гласник СРС“, бр. 5/68).
 Систем за сакупљање и пречишћавање отпадних вода мора бити усклађен
са одредбама Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање, („Сл. гласник РС“, бр.
67/11, 48/12 и 1/16).
 Редовно одржавати и контролисати рад постројења за прераду отпадних
вода из производног погона.
 Објекте постројења за прераду отпадних вода из производног погона,
посебно базена, резервоара, односно објекте где се третирају отпадне воде,
као и цевовод, извести тако да буду водонепропусни.
 Обезбедити стални доток отпадне воде на постројење у складу са
пројектованим капацитетом, како би се одржавала култура микроорганизама
и обезбедило адекватно пречишћавање отпадне воде из производног погона
„Heineken Srbija“.
 Обавезна је уградња мерних уређаја за мерење и регистровање количина
испуштених вода и утврђивање мерног/мерних места за узимања узорака за
испитивање и контролу квалитета пречишћених отпадних вода. Техничким
решењем предвидети лак приступ местима за мерење количине и квaлитета
отпадних вода. На постројењу за пречишћавање отпадних вода неопходно је
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обезбедити одговарајуће опремљену лабораторију за контролу квалитета
отпадних вода.
Квалитет вода реке Црни Тимок пратити узводно и низводно од места улива
пречишћених отпадних вода у реку Црни Тимок, а у складу са Уредбом о
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.
50/12), Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“, бр.
31/82), Уредбом о класификацији вода („Сл. гласник СРС“, бр. 5/68) и
Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/14).
Ангажовати овлашћену акредитовану лабораторију за испитивање квалитета
отпадних вода у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10,
93/12 и 101/16).
Извештај о извршеним мерењима квалитета воде достављати квартално
Јавном водоводном предузећу, надлежном Министарству и Агенцији за
заштиту животне средине.
На локацији постројења за прераду отпадних вода из производног погона
поставити пијезометре (тачан положај и број пијезометара утврдити на
основу извештаја хидрогеолошких испитивања терена).
Каналисати и третирати у сепараторима-таложницима уља и масти све
потенцијално зауљене атмосферске воде које настају на платоима и паркинг
површинама у обухвату Плана.
Изливну грађевину, за испуст пречишћених отпадних вода у реципијент,
предвидети тако да се не смањује протицајни профил реципијента, да се не
изазива ерозија корита и обала при свим режимима течења и свим
режимима изливања вода из колектора, при чему треба обезбедити
стабилност изливне грађевине и водотока у зони испуста.
Предвидети таква техничка решења да постројење за прераду отпадних вода
не буде плављено.
Положај и осигурање изливне грађевине за упуштање пречишћених вода
предвидети тако да се не изазове ерозија обале и корита реке и да се
обезбеди мешање пречишћене воде и мале воде у реци.
Регулацију водотока обављати по принципима „натуралне регулације”, која
подразумева што мању употребу грубих вештачких интервенција
(кинетирања корита, облагања целог попречног профила каменом и бетоном
итд.) како би се у целости очували водени екосистеми и непосредно
приобаље.
У случају хаваријског изливања, просипања опасних и штетних материја,
обавезна је хитна санација угрожене локације-одговор на удес, у складу са
Планом заштите од удеса.
Строго се придржавати Оперативног плана за одбрану од поплава града
Зајечара.
У појасу водног земљишта – зони водотока, заштитних и других водних
објеката, планирани објекти не смеју бити препрека за редовно одржавање,
одбрану од поплава и извођење других радова на водном земљишту, као ни
да угрозе стабилност обала и стабилност водних објеката. Сви планирани
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објекти морају бити на прописаној удаљености од свих водних објеката и
водотока, односно ван корита за велику воду.
 Обавезна су техничка решења са мерама заштите која ће обезбедити
заштиту објеката од евентуалних високих нивоа подземних вода.
 Чишћење ППОВ се мора поверити искључиво овлашћеном оператеру који
има дозволу за управљање опасним отпадом на даљи третман. Учесталост
чишћења одредити током експлоатације пројекта.
 У циљу контроле животне средине на планском подручју, прописивања,
спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, заштиту реке
Црни Тимок и акватичних екосистема, заштиту водног земљишта и
подземних вода, обавезно је покретање поступка процене утицаја на животну
средину пред надлежним органом за заштиту животне средине и доношење
одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну средину, у
складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08).
3.1.6.4.2. Ваздух
Локација планираног постројења за прераду отпадних вода из производног
погона се налази у оквиру намене производње и пословање, у комплексу бивше
фабрике „Кристал“ у Зајечару, део кп. бр. 5829/40 и 5829/41 КО Зајечар. Планом је
предвиђено стварање услова за постројење за прераду отпадних вода из
производног погона, уз комунално и инфраструктурно опремање подручја, што
подразумева временски ограничене утицаје на квалитет ваздуха у току радова на
уређењу Планског подручја и радова на уређивању локација и изградњи планираних
објеката, али и негативне утицаје пореклом од планираних активности које ће бити
засноване на овом простору у зависности од делатности могу имати сложени
карактер, кумулативно и синергијско дејство на квалитет ваздуха.
Као највећи извор аерозагађивања у обухвату Плна детљне регулације
идентификован је саобраћај на секундарним улицама (ул. Филип Кљајић,
Железничка, Генерал Гамбете, Мирочка) које пролазе кроз подручје Плана.
Уз примену пројектованих и планираних мера заштите, поштовање технолошке и
комуналне дисциплине, услова имаоца јавних овлашћења, надлежних институција,
законске регулативе, норми и стандарда из ове области, сви утицаји на ваздух као
медијум животне средине се могу превенирати, спречити и свести до законски
прописаних оквира, а мониторингом пратити и контролисати у времену и простору.
Заштита ваздуха обухвата планирање мера за имплементацију Плана које могу
имати сложени карактер, кумулативно и синергијско дејство на квалитет ваздуха.
Све смернице и мере заштите ваздуха морају се спроводити у складу са:
- Законом о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 10/13);
- Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из
стационарних извора загађивања осим постројења за сагоревање („Сл.
гласник РС”, бр.111/15);
- Уредбом о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних
извора загађивања („Сл. гласник РС”, бр. 5/16);
- Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.
гласник РС”, бр.11/10, 75/10 и 63/13).
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Смернице и мере заштите ваздуха:
 Обавеза Носиоца Пројекта је да примени најбоље доступне технологије у
процесу изградње постојења за прераду отпадних вода из производног
погона и у току експлоатације постројења.
 Интерни саобраћај у комплексу (транспортна возила, грађевинска
механизација) организовати тако да се минимизира вероватноћа
саобраћајних и других незгода, рад у празном ходу, подизање прашине и
стварање импулсне буке.
 Прашина која ће се стварати при манипулацији са инертним материјалом,
уклања се влажењем (прскањем) материјала.
 Формирати појас заштитног зеленила око комплекса, избор садног
материјала прилагодити функцији заштите од аерозагађења. У избору
материјала избегавати алохтоне, инвазивне и алергене врсте. При
рашчишћавању терена и уређивању локације за градњу, уклањање
вегетације свести на најмању меру и искључиво ако је неопходно.
 Комплекс пејзажно уредити и извршити озелењавање слободних површина
аутохтоним декоративним врстама дендрофлоре, у складу са Планом
озелењавања, микролокацијским захтевима и урбанистичким параметрима.
 Изградњу постројења за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“ извршити уз обезбеђење система за вентилацију.
 Заштиту ваздуха од загађивања спроводити на основу програма
мониторинга, са мерним местом за праћење квалитета ваздуха, који мора
бити интегрални део мониторинга квалитета ваздуха на подручју града
Зајечара.
 Обезбедити доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета
ваздуха.
 За случај прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у
ваздух, применити техничко - технолошке мере заштите или обуставити рад
постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“, како би се концентрације загађујућих материја свеле у
прописане вредности.
 У циљу спречавања еманације гасова непријатних мириса и аеросола,
посебно за време изразито сушног периода, или услед доминантних ветрова
одређеног правца, примењивати мере које ће довести до редукције мириса.
 На местима где се јавља највећа еманација непријатних мириса, уградити
биофилтере за третман непријатних мириса.
 Отпад који настаје у раду постројења (чврсте фракције из технолошких
отпадних вода, муљ) редовно уклањати и складиштити у контејнере са
поклопцима, као и евакуисати са локације у циљу спречавања ширења
непријатних мириса.
 У циљу контроле животне средине и заштите ваздуха од загађивања, у
границама Плана, при имплементацији и реализацији планираног постројења
за пречишћавање отпадних вода са пратећим садржајима, потребно је, у
складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС", бр. 114/08) покренути поступак процене
утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне
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средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени
утицаја на животну средину.
3.1.6.4.3. Земљиште
Загађење земљишта на подручју Плана детаљне регулације постројења за
преарду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ је могуће у
случају испуштања нетретираних технолошких отпадних вода, просипања штетних
материја (нафте, нафтних деривата, уља, хемикалија), у случају неконтролисаног
одлагања отпадних материја, али и у случају појаве ерозије приликом земљаних
радова при постављању објеката у оквиру постројења за прераду отпадних вода и
изградњи колектора. Адекватним управљањем отпадом и отпадним водама који
настају како у фази реализације тако и у току редовног рада пројекта-постројења,
потенцијално штетни утицаји по земљиште са овог аспекта се минимизирају.
Опште мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета
земљишта (систем заштите земљишног простора) и његово одрживо коришћење,
које се остварује применом мера системског праћења квалитета земљишта:
- праћење индикатора за оцену ризика од деградације земљишта;
- спровођење ремедијационих програма за отклањање последица
контаминације и деградације земљишног простора, било да се они
дешавају природно или да су узроковани антропогеним активностима.
Све смернице и мере заштите земљишта морају се спроводити у складу са:
1. Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у
земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл.
гласник РС”, бр. 23/94);
2. Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта,
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за
израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10).
Мере заштите земљишта од загађивања и деградације обухватају:
Реализација постројења за прераду отпадних вода из производног погона
пиваре „Heineken Srbija“, мора се спровести у складу са прописаним урбанистичким
параметрима, правилима уређења и правилима грађења у Плану детаљне
регулације постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“ у Зајечару.
У поступку имплементације Плана, реализације постројења за прераду
(пречишћавање) отпадних вода, одржавати машински парк у исправном стању, у
циљу спречавања могућности доспевања нафте, деривата и машинског уља у
земљишта, површинске и подземне воде. Сва механизација која је присутна на
градилишту ППОВ мора поседовати сертификате везане за заштиту животне
средине.
При реализацији цевоводне мреже не сме доћи до промена инжењерскогеолошких карактеристика тла.
Нивелисање терена (у колико је то неопходно) извести према геодетским
елементима. Материјал за насипање мора да задовољи геолошке и санитарне
услове.
Приликом постављања цевовода и свих других радова, хумусни слој се мора
издвојити и депоновати посебно, како би се могао вратити на првобитно место и
искористио за затравњивање.
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Вишак земље који остаје по завршетку радова на реализацији постројења за
прераду отпадних вода, организовано прикупити и уклонити са локације преко
надлежног комуналног предузећа. Овако настао вишак земље има употребну
вредност и може се предавати заинтересованим лицима ради даљег коришћења.
При извођењу радова на траси колектора и при постављању цевовода,
применити све мере заштите да се обезбеди захтевана изолација и потпуна
водонепропустност.
Сви материјали који се користе при изградњи објекта и цевоводне мреже за
потребе постројења за пречишћавање отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“ морају бити стандардизовани и атестирани. Сви спојеви морају
бити правилно, тачно монтирани, хоризонтални и вертикални делови у датом паду.
У току припреме терена за изградњу постројења за пречишћавање отпадних
вода из производног погона и инфраструктуре, као и у току изградње, морају се
применити све мере заштите и спречавања утицаја на окружење.
Цевоводска мрежа мора бити изолована и у потпуности непропусна, заштићена
од подлокавања, плављења и нестабилности како се не би изазвало њено
померање или додатно оптерећење.
Обавезно је управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и подзаконским актима на подручју Плана,
према Плану управљања отпадом које подразумева прикупљање, примарну
селекцију, транспорт и одлагање отпада преко надлежног комуналног предузећа.
Сав настали грађевински шут контролисано одлагати до евакуације са
локације, а у случају појаве уситњеног, запрашеног материјала применити меру
заштите од развејавања и подизање прашине ветром-микролокацију са таквим
материјалом прекрити фолијом. У случају појаве олујног ветра, привремено
обуставити радовеи предузети мере заштите.
На планском подручју и непосредном окружењу, забрањено је формирање
одлагалишта вишка материјала. Забрањено је формирање одлагалишта у приобаљу
реке Црни Тимок, инфраструктурних коридора, на комплексу постројења и трасама
колектора. Сав вишак материјала од рашчишћавања терена одлагати, према
условима надлежног комуналног предузећа.
Носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач или његов правни
следбеник, обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног или
индиректног загађења животне средине и сноси укупне трошкове, који укључују
трошкове ризика по животну средину и трошкове уклањања штете нанете животној
средини.
У случају да се будућим активностима на комплексу ППОВ утиче на загађивање
околног
замљишта,
Носилац
пројекта/оператер
појединачних
пројеката,
потенцијалних загађивача у обавези је да изради извештај о стању земљишта који
мора бити издат од стране стручне организације, акредитоване за узорковање и
испитивање земљишта и воде према SRPS, ISO/IEC 17025 стандарду; Носилац
пројекта који деградира животну средину дужан је да изврши ремедијацију или
санацију деградиране животне средине, у складу са пројектима санације и
ремедијације на које ресорно Министарство даје сагласност.
У случају да се током радова наиђе на објекте археолошког карактера, тј.
споменике културе, Носилац Пројекта је дужан да одмах обавести надлежан Завод
за заштиту споменика културе, односно предузме све мере како се налаз не би
оштетио или уништио до доласка овлашћеног лица.
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У циљу контроле животне средине и заштите земљишта од загађивања, у
границама Плана, при имплементацији и реализацији планираних објеката и
садржаја потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/2008) покренути поступак
процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за заштиту животне
средине у вези доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на
животну средину.
Заштита од земљотреса је обавезна, у складу са подацима прибављеним од
Републичког сеизмолошког завода, за подручје Плана детаљне регулације
постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken
Srbija“ у Зајечару припада зони 6 и 7° MCS и важе прописани услови за наведену
зону. Заштиту од земљотреса спроводити кроз примену важећих сеизмичких прописа
и мера сеизмичке изградње. Све активности везане за реализацију постројења за за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару
реализовати кроз примену:
- Правилника о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким
подручјима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 39/87) - не важи за објекте високоградње;
- Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83; 52/90);
- Правилника о техничким нормативима за санацију, ојачање и реконструкцију
објеката високоградње оштећених земљотресом и за реконструкцију и
ревитализацију објеката високоградње („Сл. лист СФРЈ”, бр. 52/85).
3.1.6.4.4. Заштита и унапређење природе, биодиверзитета,
предела и пејзажа
Заштита, унапређење и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне
разноврсности као дела животне средине, остварује се усклађивањем активности,
економских и друштвених развојних планова, програма, пројеката са одрживим
коришћењем обновљивих и необновљивих ресурса и дугорочним очувањем
природних екосистема и природне равнотеже.
Према Решењу 03 бр. 020-2575/2 од 09.10.2018. године, Завода за заштиту
природе Србије, а на основу Централног регистра заштићених природних добара
Србије, утврђено је да се предметно подручје не налази унутар заштићеног подручја
за које је спроведен или покренут поступак заштите, није у обухвату еколошке
мреже, нити у простору евидентираних природних добара. Планирани радови нису у
супротности са донетим прописима и документима из области заштите природе.
Мере заштите природе ће се спроводити у складу са:
- Законом о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и
14/16);
- Законом о шумама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15);
- Правилника о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима
станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним
типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл. гласник
РС“, бр. 35/10).
Смернице и мере заштите којих се треба придржавати:
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 Очувати, унапредити и одржавати постојеће водно земљиште око реке Црни



















Тимок, као и влажна станишта.
Ако се у току извођења радова наиђе на природно добро геолошко
-палеонтолошког и минеролошко - петролошког типа, обавеза је да се радови
одмах прекину и о томе обавести ресорно Министарство, односно надлежни
завод за заштиту природе.
Ако се у току извођења радова наиђе на археолошко налазиште или
предмете, обавеза је да се радови одмах прекину и о томе обавести
надлежни Завод за заштиту споменика културе.
Општа мера унапређења пејзажних вредности на подручју Плана је
формирање одговарајућих заштитних зелених појасева дуж граница ППОВ,
корита реке Црни Тимок и саобраћајница.
Планирана намена површина мора бити усклађена са плановима вишег реда
(хијерархијска условљеност), компатибилне садржаје и активности груписати,
а раздвојити функције, зоне и објекте који се међусобно угрожавају
одређивањем неопходних заштитних растојања и појасева.
При озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, и врсте
које су детерминисане као алергене.
Стабла у близини Плана и у границама Плана обезбедити од оштећења која
могу настати услед манипулације грађевинским машинама, транспортним
средствима и др.
У Планском обухвату, уредити простор према важећим правилницима, и у
складу са посебним правилима коришћења и уређења.
Препорука је да се граница обухвата Измене и допуне Плана оивичи засадом
високих врста дендрофлоре, док се за објекте планираних пројеката,
подразумева садња декоративних парковских врста зеленила.
Озелењавање површина унутар појединачних радних комплекса треба да
фаворизује аутохтоне жбунасте врсте као и примере егзота за које је
потврђено да се добро адаптирају датим условима средине, а по могућности,
не спадају у категорију инвазивних.
Дуж саобраћајница редвидети линијско зеленило које неће реметити
прегледност у саобраћају. Приликом одабира садног материјала користити
врсте које су биолошки постојане, отпорне на штетне утицаје (издувне гасове
и сл.), естетски прихватљиве и прилагођене околном простору и његовој
намени.
Није дозвољено крчење вегетације и обављање других радњи на местима на
којима се могу изазвати процеси ерозије и неповољне промене терена.
На
местима
укрштања
еколошких
коридора
са
елементима
инфраструктурних система који формирају баријере за миграцију врста,
обезбеђење техничко-технолошка решења за неометано кретање дивљих
врста.
У циљу контроле животне средине на планском подручју, прописивања,
спровођења и контроле мера за заштиту животне средине, обавезно је
покретање поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним
органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о изради/не изради
Студије о процени утицаја на животну средину за пројекте потенцијалне
значајне изворе загађивања површинских вода, у складу са Уредбом о
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утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС”, бр. 114/08).
3.1.6.4.5. Нејонизујуће зрачење
Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и мере заштите здравља
људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове
коришћења извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове
при планирању, коришћењу и уређењу простора.
Заштита од нејонизујућег зрачења спроводиће се у складу са одредбама:
- Закона о заштити од нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09);
Смернице и мере заштите од нејонизујућег зрачења:
• Обавезна је примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих
зрачења.
• Обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној
средини и контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења.
• Обавезно је систематско испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења
у животној средини.
• Обавезно је обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других
услова за спровођење заштите од нејонизујућих зрачења.
• Обавезно је означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса
и зоне опасног зрачења.
• Обавезно је информисање становништва о мерама заштите и обавештавање
о степену изложености нејонизујућим зрачењима у животној средини.
• У циљу контроле животне средине, контроле и заштите здравља
становништва од извора нејонизујућег зрачења, прописивања, спровођења и
контроле мера за заштиту животне средине и здравља становништва, за
реализацију објеката/уређаја извора нејонизујућег зрачења, потребно је
покретање поступка процене утицаја на животну средину пред надлежним
органом за заштиту животне средине и доношење одлуке о изради /не
изради Студије о процени утицаја на животну средину за планиране пројекте
потенцијалне изворе нејонизујућег зрачења у складу са Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“, бр. 114/08).

3.1.6.4.6. Бука и вибрација
У току реализације комплекса ППОВ и линијских система (колектора) очекује се
краткотрајно повећање нивоа импулсне буке услед рада механизације. Импулсна
бука је пратећа појава грађевинских радова у фази реализације предметног
комплекса. У редовном раду, бука ће настајати услед рада опреме постројења.
Постројење за третман технолошких отпадних вода укључује релативно велики број
пумпи за воду на моторни погон као и дозир пумпи. Ови уређаји неће производити
буку при нормалном режиму рада постројења.
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Бука у току редовног рада Пројекта потиче првенствено од компресора
(дуваљке). Применом мера заштите од буке које користе произвођачи ових уређаја,
емисија буке биће испод нивоа прописаног важећим законским актима.
Вибрације се могу јавити у току реализације комплекса због рада машина, али
њихов утицај престаје по завршетку радова. Нису карактеристичне за редован рад
Пројекта.
Како би негативни утицаји буке били сведени у границе прихватљивости, морају
се поштовати смернице и мере превенције, спречавања, отклањања и заштите од
штетних ефеката буке по живот и здравље локалног становништва у зонама утицаја
и квалитета животне средине окружења.
Заштита од буке на подручју Плана спроводиће се у складу са:
- Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и
88/10);
- Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у
животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 75/10);
- Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”,
бр. 72/10);
- Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о
мерењу буке („Сл. гласник РС”, бр. 72/10).
Смернице и мере заштите од буке и вибрација:
 Носиоци пројеката који у обављању делатности емитују буку, одговорни су за
сваку активност којим се проузрокује ниво буке виши од прописаних
граничних вредности.
 Омогућити исправан рад опреме и уређаја, спровођењем превентивног
одржавања у складу са препорукама произвођача, и на тај начин обезбедити
да ниво буке буде у складу са пројектованим вредностима.
 Интерни саобраћај у комплексу (транспортна возила, грађевинска
механизација) организовати тако да се минимизира вероватноћа
саобраћајних и других незгода, рад у празном ходу, подизање прашине и
стварање импулсне буке.
 Обавезно је подизање заштитних баријера (вештачких и/или природних)
према зонама утицаја.
 Приликом планирања пририродних заштитних појасева водити рачуна о
избору врста, карактеристикама хабитуса (комбиновање лишћарског и
четинарског дрвећа и жбуња) и њиховом међусобном растојању и
композицији.
 Извори буке морају поседовати исправе са подацима о нивоу буке при
прописаним условима коришћења и одржавања као и упутствима о мерама
за заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о
мерењу нивоа буке).
 Мерење буке врше стручне организације, овлашћене од стране ресорног
министарства задуженог за послове заштите животне средине које уједно и
прописује услове и методологију мерења буке.
 У циљу контроле животне средине и заштите подручја, становништва и
екосистема од прекомерне буке, у границама Плана, при имплементацији и
реализацији планираног пројекта, потребно је, у складу са Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
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пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС”, бр. 114/08) покренути поступак процене утицаја на животну
средину пред надлежним органом за заштиту животне средине у вези
доношења одлуке о изради/не изради Студије о процени утицаја на животну
средину.
3.1.6.4.7. Управљање отпадом
Мере управљања отпадом дефинисане су на основу смерница из докумената
вишег реда као и на основу процењене количине и карактеристика отпада који ће
настајати на подручју Плана. Концепт управљања отпадом на подручју Плана мора
бити заснован на укључивању у систем локалног и регионалног концепта управљања
отпадом, преко Локалног плана и Регионалног плана управљања отпадом, као и на
примени свих неопходних организационих и техничких мера којима би се
минимализовали потенцијални негативни утицаји на квалитет животне средине.
Локације морају бити доступне за пражњење возилима комуналног предузећа у свим
временским условима.
Управљање отпадом на подручју Плана мора бити део интегралног управљања
отпадом на локалном и регионалном нивоу и спроводиће се у складу са:
- Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16);
- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/09);
- Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада
(„Сл.гласник РС” бр.56/10);
- Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног
отпада („Сл. гласник РС”, бр. 92/10);
- Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за
његово попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/03);
- Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање
енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/10);
У складу са планираним садржајима и активностима на Планском подручју се
може очекивати настајање следећих врста отпада: комунални, амбалажни,
рециклабилни, отпад настао у фази механичког предтретмана отпадних вода на
решеткама, грађевински отпад, опасан отпад.
Смернице и мере управљања отпадом:
Забрањено је одлагање и депоновање свих врста отпада ван простора
опредељених за ту намену, на Планском подручју, непосредном и ширем окружењу.
Грађевински отпад и вишак земље организовано прикупљати према условима
надлежног комуналног предузећа и са локације уклањати у складу са важећом
Одлуком органа локалне самоуправе.
Извршити карактеризацију (одређивање карактера) свих врста отпада на
комплексу од стране овлашћене институције, како би се дефинисали адекватни
услови за разврставање, складиштење и паковање отпада. Отпад разврстати према
пореклу, категорији и карактеру према одредбама Правилника о категоријама,
испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС”, бр. 56/10).
Обавеза Носиоца Пројекта је да изврши карактеризацију отпадног муља и
утврди поступање са истим.
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Обезбедити контејнере за сакупљање отпада са карактеристикама секундарних
сировина (папир, картон, стакло, пластика); Сакупљени рециклабилни отпад
предавати овлашћеним оператерима, уз евиденцију и Документ о кретању отпада.
Комунални отпад, који ће настајати на локацији као последица боравка
запослених одлагати у контејнере са поклопцем. Евакуацију из комплекса вршити на
контролисан начин, према условима надлежног комуналног преузећа, што мора
бити потврђено Уговором о пружању услуга.
На планском подручју није дозвољена прерада, рециклажа ни складиштење
отпадних материја.
У оквиру предметног комплекса није дозвољено спаљивање отпада и других
горивих материјала.
Са отпадним материјама које настају у процесу пречишћавања отпадних вода,
а које имају карактер опасних материја (отпадна уља прикупљена у мастолову)
поступати у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, 36/09, 88/10
и 14/16). Даљи третман уступити овлашћеном оператеру, уз евиденцију и Документ о
кретању опасног отпада.
Обавезно је попуњавање Документа о кретању отпада у складу са Правилником
о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл.
гласник РС”, бр. 114/13), односно попуњавање Документа о кретању опасног отпада
у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу
претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово
попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 17/17).
Обавеза Носиоца пројекта је да примени све мере заштите при раду са
хемикалијама које се користе за пречишћавање у ППОВ.
Хемикалије складиштити у добро затвореној амбалажи, у проветреном
простору.
3.1.6.4.8. Мере заштите од удеса и удесних ситуација
На Планском подручју постоји вероватноћа појаве удесних ситуација. У свим
фазама имплементације Плана обавезне су мере превенције, спречавања,
отклањања узрока, контроле и заштите од удеса и удесних ситуација, у циљу
заштите водотока реке Црни Тимок, животне средине и здравља људи.
Потенцијалне удесне ситуације са вероватноћом јављања су:
 пуцање/оштећење цеви колектора које доводе технолошке отпадне воде на
постројење за пречишћавање;
 нестанак електричне енергије;
 механички квар опреме на постројењу;
 просипање, изливање и процуривање нафте, нафтних деривата, уља и
хемикалија;
 природне катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве,мразеве,ерозију и
клизишта идр.);
Заштита од удеса и удесних ситуација на подручју Плана спроводиће се у
складу са:
- Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15);
- Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика
од пожара („Сл.лист СРЈ”, бр. 81/95);
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- Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског
напона („Сл.лист СФРЈ”, бр. 53/88, 54/88 и 28/95);
- Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара („Сл.лист СФРС”, бр. 30/91);
- Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву
пожара („Сл.лист СРЈ”, бр. 87/93);
- Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од
атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ”, бр. 11/96);
- Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву
пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93);
Мере заштите животне средине и одговор на удес:
У случају просипања, процуривања нафте, нафтних деривата, уља, као
акцидента који се може јавити у свим фазама реализације и редовног рада
постројења за пречишћавање отпадних вода из производног погона пиваре,
потребно је одмах приступити санацији терена на локацији, а отпад настао
санацијом паковати у непропусну бурад (посуде) са поклопцем и поступати
према одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и
88/10). Тако настали отпад се уступа овлашћеном оператеру који поседује
дозволу за управљање опасним отпадом на даљи третман, уз обавезну
евиденцију и Документ о кретању опасног отпада. Применом одређених
превентивних мера заштите, коришћењем исправне механизације, ризик од
потенцијалног просипања или процуривања нафтних деривата и
потенцијална контаминација земљишта је сведен на минимум.
Редовно вршити контролу исправности инсталација, опреме, квалитета
производа, сировина, како би се минимализовао ризик од акцидентних
ситуација.
У случају пуцања цеви колектора који доводе отпадне воде на постројење,
потребно је одмах приступити отклањању узрока акцидента, (замену
оштећеног дела колектора), спречити даљи продор отпадних вода у
земљиште, површинске и подземне воде и извршити санацију терена.
Превентивна мера заштите је избор цеви за колектор које морају бити
атестиране, односно морају испуњавати захтеве за предметну намену, чиме
ће се ризик од удеса спречити и минимизирати.
У случају квара на постројењу за пречишћавање отпадних вода из
производног погона пиваре и/или нестанка електричне енергије, престанак
рада може изазвати непријатне мирисе у атмосферу и испуштање
непречишћених отпадних вода у реципијент-реку Црни Тимок. Удесна
ситуација ове категорије представља опасност великог ризика по водене
екосистеме реке Црни Тимок, здравље становништва низводно од излива и
стање животне средине. Сталном контролом и надзором над технолошким
процесом, опремом, уређајима и инсталацијама и обучени оператери
система, представљају превенцију удеса.
У комплексу, за потребе напајања постројења електричном енергијом,
обавезан је резервни, допунски, алтернативни извор електричне енергије
(дизел агрегат).
У случају цурења хемикалија, одговор на удес обухвата: обавештавање
одговорног лица, облачење заштитне опреме, збрињавање повређених (ако
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има), спречавање даљег цурења и истицања хемикалије, сакупљање
хемикалија и паковање као опасни отпад, санација контаминираног места.
Све електроинсталације контролисати и одржавати у исправном стању, по
успостављеној динамици контроле, према Законским прописима.
Сви цевоводи и инсталације морају бити осигурани од случајног оштећења
и обезбеђени на прописани начин.
Ватрогасна опрема мора бити у увек приправности за дејство. Обавезан је
дневни визуелни преглед опрему и редовна контрола, у складу са Законом о
заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15).
Обавезна је обученост запослених да се у случају настанка удеса:
адекватно реагује, осигура брзо опажање ситуације која се разликује од
очекиване, обезбеди брзо алармирање надлежних и одговорних служби и
лица која организују акцију ефикасног локализовања и санирања последица,
је врло важан предуслов како за настанак, тако и за спречавање ширења
удеса.
У комплексу постројења за пречишћавање отпадних вода из производног
погона пиваре, морају бити обезбеђени прописни противпожарни путеви који
омогућавају безбедан приступ свим објектима. Приступ хидрантима и пролаз
противпожарним путевима не сме бити блокиран. Приступ средствима за
гашење пожара мора бити слободан.
Обавезно је редовно одржавање и контрола исправности опреме,
средстава, инсталација у објекту, делу објекта у коме се одвија делатност и
комплексу, при чему се остварују превентивне мере заштите од удесних
ситуација.
При реаговању у случајевима опасности, обавезно је коришћење
адекватне заштитне опреме (заштитно одело, обућа, наочаре, рукавице,
маске).
У случају пожара, потребно је обавестити одговорна лица, Сектор за
ванредне ситуације, Министарства унутрашњих послова, службу хитне
помоћи и јавност.
У случају пожара или друге удесне ситуације, уколико је то могуће, пружити
прву помоћ повређенима и евакуисати их на безбедну удаљеност.
Ако пожар не може да се угаси сопственим снагама, затворити врата и
удаљити се до доласка професионалне ватрогасне јединице.
У циљу контроле животне средине и прописивања, спровођења и контроле
мера за заштиту животне средине, у границама Измене и допуне Плана, при
имплементацији и реализацији планираних пројеката, објеката, површина,
потребно је, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08) покренути
поступак процене утицаја на животну средину пред надлежним органом за
заштиту животне средине у вези доношења одлуке о изради/не изради
Студије о процени утицаја на животну средину.
3.1.6.4.9. Еколошка компензација

Мере еколошке компензације се дефинишу са циљем ублажавања штетних
последица реализације планских решења на животну средину и здравље људи, у
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складу са Правилником о компензацијским мерама („Сл. гласник РС“, бр. 20/10). Како
је циљ компензације на подручју Плана заштита животне средине, здравља људи и
квалитета живота локалног становништва због директних и индиректних утицаја
планираних намена, локалитете за формирање нових зелених површина треба
утврдити на основу процене вероватноће, обима и карактера могућих негативних
утицаја постојећих и планираних садржаја на животну средину. Компензацију
зеленила треба спровести тако да допринесе смањењу нивоа буке, емисије
загађујућих материја и побољшњу пејзажних карактеристика подручја.
Мере компензације:
o Успоставити појасеве заштитног зеленила екстерно у контактним зонама,
према зонама становања.
o Формирати појас обостраног заштитног зеленила дуж планираних и
постојећих саобраћајница у складу са локацијским условима.
o Приликом формирања заштитног зеленила избегавати алохтоне,
инвазивне и алергене врсте биљака, заступљеност аутохтоних врста не
треба да буде испод 50%.
o У зонама интензивног утицаја буке, мерама компензације уз границе
парцела, опционо, формирати „зелене баријере”, антизвучне паное.
o Одабир врста приликом формирања заштитног појаса вршити на основу
анализе и валоризације постојећег зеленила на подручју Измене и допуне
Плана и окружењу и еколошко-биолошке подлоге.

3.1.7. Услови за несметано кретање особа са инвалидитетом
За све могуће правце кретања особа са инвалидитетом обезбеђују се
прописани услови у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и
приступособама са инвалидитетом, деци и старим особама (Сл. гласник РС”, бр.
22/2015).
У оквиру решења слободних површина предвиђену денивелацију, поред
степеништа, савладавати и одговарајућим рампама. Рампе предвидети и на улазу у
јавне објекте, како би се омогућио несметан приступ садржајима и вертикалним
комуникацијама.

3.1.8. Мере енергетске ефикасности
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и
касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском
инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:
приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној
оријентацији објеката;
користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом
изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани
материјали и др.);
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у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне расвете
употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе)
као фасадне и кровне или самостојеће елементе где техничке могућности то
дозвољавају;
размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање
потрошње свих енергетских уређаја у објекту;
размотрити могућност искоришћења геотермалне енергије бушењем
бунара и постављањем топлотних пумпи за пренос енергента од извора до
циљног простора.
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова
својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини
саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање
употребне дозволе.

-

3.1.9. Очекивани ефекти планирања у погледу унапређења начина
коришћења простора
Очекивани ефекти планирања су:
1. Заокружење просторно – функционалног уређења и изградње тог дела зоне;
2. Планско уређење простора, уз потребну допуну садржаја;
3. Опремање предметног подручја објектима комуналне и саобраћајне
инфраструктуре;
4. Унапређење стања и заштита чинилаца животне средине које ће се
остварити кроз санацију терена, изградњу комуналне и сабраћајне
инграструктуре, посебно контролисани прихват атмосферских и одпадних
вода, формирање заштитног зеленила и успостављање система управљања
отпадом.

3.1.10. Геоморфолошке, климатске, хидролошке, хидрогеолошке,
сеизмичке и геотехничке карактеристике терена
Град Зајечар се налази између 43°54´ и 43°42´ северне географске ширине,
22°07´ и 22°24´ источне географске дужине и 137m апсолутне надморске висине.
Геоморфолошке одлике терена – на територији Зајечара преовлађује брдско
– планинско земљиште, са Зајечарском котлином у центру. Сама котлина се налази
између два планинска лука, карпатског и балканског, смештена у западном делу
Тимочког басена. Котлина се пружа од Вражогрнца до Вратарничке клиисуре, на
западу до гребена Ласовачке планине, као дела Тупижнице, где је делимично
растављена од црноречке котлине планином Тупижницом, али је морфолошка
граница обележена ниском пречагом у којој је Црни Тимок усекао клисуру Баба Јону.
Шире подручје зајечара је котлина благо нагнута према североистоку. У
геоморфолошком погледу на подручју Зајечара могу се издвојити три
геоморфолошке целине: мађупланинска депресија (неогенски басен), речне трасе и
алувијална раван Црног и Белог Тимока.
Климатске карактеристике терена – на источном подручју влада умерено –
континентална клима која се одликује већим температурним колебањима. Климатске
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одлике ширег подручја Зајечара условљене су и пространством висоравни,
отвореношћу долина Црног, Белог и великог Тимока у правцу исток – запад, север –
југ и правцем простирања планинских венаца Ртња, Рожња, Старе Планине, Дели
Јована, Вршке Чуке, Тупижнице, Јежевице и Великог Крша који уоквирују ово
подручје. Заједно са утицајем близине планинских масива, и положаја котлина,
формирана је клима која се одликује извесним специфичностима. Ово подручје
карактеришу топла лета, умерено хладне зиме, и јасно изражена прелазна годишња
доба.Највише температуре у току годинезабележене су у месецимајулу и августу, а
најниже у јануару и фебруару. Вишегодишња просечна температура у посматраном
периоду износи11,4°С. У Зајечарском басену дувају ветрови слични кошави,
најчешће североисточни, док повремено дувају ветрови из правца Карпата и Саре
планине. Ветрови су најчешћи у пролеће и јесен.
Геолошка грађа терена – Предметно подручје припада рејону Карпато –
балканида, док је у ужем смислу лоцирано у тимочко терцијалном басену. Геолошку
грађу терена чине: терцијар и квартар.
Хидролошке и хидрогеолошке карактеристике терена – Подрује града
Зајечара је веома богато воденим токовима који припадају сливу Црног, Белог и
Великог Тимока. Од мањих токова тереба поменути притоке ових река: Лубничка
река, Рајин поток, Мишљеновац и Алапин. Ови водотоци теку генералним правцем
од запада ка истоку, североистоку и северу, док Црни Тимок протиче кроз сам град
Зајечар. На територији града Зајечара нема природних језера, али постоје три
вештачка језера: Грлишко, Рготско и језеро Совинац. У широј околини подручја
града Зајечара могу се издвојити два типа издани: збијени тип издани у оквиру
наслага квартарне старости, и хидрогеолошки комплекс зајечарског терцијалног
басена.
Сеизмичке карактеристике терена – Термин сеизмичке карактеристике
укључује анализу сеизмичке претње и сеизмички ризик. Сеизмичка претња укључује
испитивање динамике и кинематике појаве земљотреса, тј. њиховинезитет на самој
површини терена, док анализа сеизмичког ризика укључује процену степена
угрожености одређених грађевина и изражава се у смислу могуће, мале или
озбиљне штете. Према мапи сеизмичких региона, ово подручје спада у комплексне
терене где су могући потреси од 7°MCS.
Геотехничке карактеристике терена – инжињерскогеолошке одлике
територије града Зајечара и шире околине формиране су као последица геолошке
грађе терна, затим деловањем различитих физичких фактора,као и техногене
активности на геолошку средину. На овом простору издвојене су две основне
категорије: невезане и слабовезане меке стене и невезане, слабовезане меке и
слабо очврсле стене. Простор погодан за градњу подељен је на две области у
зависности од литолошког састава и то: котлину, где је смештено градско језгро
Зајечара, и околна брда и узвишења око града.
Извод из услова Министарства рударства и енергетике, сектора за геологију и
рударство: На простору који је обухваћен предлогом о изгрдњи преметног
просторног плана, Министарства рударства и енергетике, сектора за геологију и
рударство одобрило је геолошка истраживања минералних ресурса и то:
предузеће НИС а.д. Нови Сад, територија РС јужно од Саве и Дунава, бр. решења
310-02-059/2010-06, минерална сировина нафта и гас, бр. листа у катастру 1915,
простор омеђен координатама 42°15´22“ и 45°03´06“ северне географске ширине,
19°00´54“ и 23°00´43““ источне географске дужине. На простору који је обухваћен
преметним планом Министарства рударства и енергетике, сектора за геологију и
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рударство одобрило је геолошка истраживања и експлоатацију подземних вода, и
то:

Анализирајући задате кординате из табеле дошло се до закључка да ниједна
од ових локација се не налази у обухвату Плана детаљне регулације постројења за
прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ Зајечар.

3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.2.1. Врста и намена објеката који се могу градити
Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Плана, а
она подразумевају:
Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом
јачине 7 MCS скале;
Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених
вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09);
При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о
заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09 и бр. 20/2015);
Изградњу објеката вршити у складу са одговарајућом градском одлуком и
важећим техничким нормативима, као и условима надлежног одсека за
одбрану.
За изградњу и уређење површина јавне намене поред горе наведених општих
правила грађења, примењују се правила дефинисана у тачки 3.1.3 Урбанистички
услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и услови за
прикључење на инфраструктуру.

3.2.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање
грађевинске парцеле
Општа правила за парцелацију и препарцелацију за производњу и пословање:
Најмања ширина грађевинске парцеле је 25,0m, а најмања површина нове
парцеле за нову изградњу је 1.000,00 m2.
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На делу планског простора који чине катастарске парцеле бр. 5829/40 и
5829/41 КО Зајечар, предложена је препарцелација, којом је превиђена једна нова
грађевинска парцела и један остатак за површину јавне намене. Површина
новоформиране парцеле износи П=3.864,00m2, довољна је за садржаје који су
условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје уз
обезбеђивање дозвољеног индекса заузетости и индекса изграђености парцеле.
Остатак од кп. бр. 5829/40 КО Зајечар предвиђен је за површине јавне намене
П=103,00m2, овај остатак намњен је даљој препарцелацији ради формирања
површине јавне намене, продужетак ул. Филипа Кљајића.
На основу чалану 69 Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС 72/2009,
81/2008 - испр., 64/2010 – одлука УСи 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2103 –одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/14), којим су дефинисани
посебни случајеви формирања грађевинске парцеле за потребе изграње, односно
постављања електоенергетских и електронских објеката, изградња ТС10/0,4кV,
објекат ТС10/0,4кV биће лоциран на новоформираној грађевинској парцели за
изгрању постројења за пречишћавање отпадних вода из постројења пиваре Зајечар.
За прилаз објекту ТС 10/0,4кV, ради одржавања и откањања кварова или хаварије
као доказ о решеном приступу јавној саобраћајној површини сачиниће се Уговор о
успостављању права службености између инвеститора и Електропривреде Србије.
Овај Уговор биће сачињен у поступку издавања Грађевинске дозволе.

3.2.3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе
парцеле
У зависности од захтева технолошког процеса, у оквиру производног комплекса
објекти се повлаче у дубину парцеле. Грађевинске линије у планском простору су
дефинисане условима на терену и условима које дефинишу суседне парцеле.
Грађевинска линија се одређује:
за комлекс на коме ће бити изграђено постројење за прераду отпадних
вода (кп. бр. 5829/40 и 5829/41 КО Зајечар) према приступном путу
(регулационој линији) – повлачи се у односу на регулациону линију за
минималну удаљеност 5,0m, од граница суседних парцела минимална
удаљеност 5,0m.
за постојећи комплекс пиваре (кп. бр. 8570 КО Зајечар), која је већ
изграђена, задржавају се постојеће грађевинске линије према регулационој
линији које су на различитој удаљености, док се од граница суседних
парцела грађевинска линија минимално удаљена 5,0m.
За кп. бр. 8575/1 КО Зајечар грађевинска линија удаљена је од
регулационе линије ул. Генерала Гамбете 3,0m, a према регулацији Црног
Тимока задржава се постојећа грађевинска линија.

.

3.2.4. Највећи дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености
парцеле
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Дозвољени индекс заузетости парцеле је максимално 60% комплекса, односно
парцеле. Дозвољени индекс изграђености парцеле је максимално 1,5. У склопу
парцеле обезбедити мин. 25% зелених површина.

3.2.5. Највећа дозвољена спратност и висина објеката
Дозвољена спратност објеката условљена је техничко-технолошким захтевима
делатности која ће се одвијати у објекту.
У зони производње и пословања дозвољена спратност и висина објеката је:
за управни део објекта до макс. П+2;
висина производног објекта зависи од технолошког процеса.
Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута, односно према нултој коти објекта и то:
кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од
коте нивелете јавног или приступног пута,
- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте нивелете јавног или
приступног пута,

3.2.6. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској
парцели
На грађевинској парцели планираној за производњу број објеката зависи од
технолошког процеса. Могућа је изградња других објеката у функцији производње,
магацини, гараже, надстрешнице. У оквиру парцеле дозвољена је изградња
надстрешница, које не улазе у обрачун урбанистичких параметара. За све помоћне
објекте и надстрешнце важе правила хоризонталне регулације као за основни
објекат.
Други објекат на парцели се може поставити на удаљењу од 0,0m од основног
објеката или на пропсаном растојању. Минимално међусобно растојање пословних и
производних објеката је 4,0m, а растојање од помоћних објеката је минимум 3,0m.

3.2.7. Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за
паркирање возила
Приступи парцелама решени су са јавног пута. За кп. бр. 5829/40 и 5829/41 КО
Зајечар, локација постројења за пречишћавање отпадних вода, приступ је са ул.
Филипа Кљајића. Кп. бр. 8570 КО Зајечар задржава се постојећи директан
прикључак на ул. Железничку (ул. Београдску). Кп. бр. 8575/1 и 8575/13 КО Зајечар
имају директан приступ на ул. Генерала Гамбете.
У оквиру грађевинске парцеле ширина пешачке стазе је мин. 1,0m, а ширина
колске саобраћајнице мин. 3,5m, са унутрашњим радијусом кривине мин. 6,0m,
односно мин. 7,0m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја ради
противпожарне заштите. Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа у
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оквиру радних комплекса треба димензионисати у зависности од врсте возила која
се очекују, а препорука је за средње тешки саобраћај.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле
мора се обезбедити одговарајући паркинг простор за путничка и теретна возила.
Величина једног паркинг места за путничко возило је мин. 2,5m х 5,0m, док је за
теретно возило мин. 3,0m х 6,0m.

3.2.8. Заштита суседних објеката
Изградњом објеката и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се
нарушити животна средина, нити на било који начин угрозити објекти на суседним
парцелама и њихово нормално функционисање.
Изградњом објеката не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а
одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2m и то на
делу објекта вишем од 3,0m.
Изградњом крова не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а
одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру
грађевинске парцеле на којој се гради објекат.
На грађевинској парцели мора се обезбедити простор за зелене површине,
које треба одговарајуће хортикултурно уредити. Избор биљних врста одређује се
према карактеристикама производње, карактеру и концентрацији штетних материја,
а такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима.
Зеленилом треба да се обезбеди изолација пословних /админстративних
објеката од производних и складишних објеката, изолација пешачких токова, као и
заштита паркинг простора од утицаја сунца.
Уз границе парцеле где нису изграђени објекти формирати ободне зелене
површине које ће имати функцију изолације самог комплекса од околних суседних
парцела. Овај зелени тампон (четинарско и листопадно дрвеће и шибље) умањио би
буку и задржао издувне гасове и прашину.

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

У складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), овај План
представља правни и плански основ за:
- Решавање имовинско правних односа према прописима који регулишу односе
у области јавне својине;
- издавање Информације о локацији;
- издавање Локацијских услова
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- издавање Грађевинске дозволе и Решења о одобрењу за извођење радова.
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ГРАД ЗАЈЕЧАР

Легенда

Граница ГП-а града Зајечара
Граница катастарске општине
Граница постојећег изграђеног земљишта
Граница планираног грађевинског подручја
Граница парк-шуме Краљевица

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Саобраћајне површине
аутопут Е-771
пруга Ниш-Прахово (прист.)
пруга билазни колосек Зајечар са заштитним појасом и
сервисним путевима
бивша пруга Параћин Зајечар
Државни пут
Обилазниц
јужн
индустријск

полиција
пошта
центар за ванредне ситуације

билазница

источна обилазница
излазни правци
средњи прстен
трансверзалне саобраћајнице
унутрашњи прстен
бициклистички коридор
постојећа саобраћајна мрежа
локације предвиђене за паркирање теретних возила
укрштај саобраћајница
денивелисани укрштај саобраћајница
петља на планираном аутопуту

Спорт и рекреација и услужни објекти намењени спорту
спортски центар
отворени терени
базен

Образовање

хиподром

осморазредна о.ш.

Рекреативно забавни и едукативни садржаји

средња школа
виша-висока школа
музичка школа
специјална школа и интернат
Здравство и основна здравствена заштита
црвени крст

северна обилазница

железничко земљиште

Управа

дом здравља
завод за јавно здравство
амбуланта
болница
Социјална заштита
гер нтолошки центар
вртић
објекти културе(позоришта,музеји,библиотеке
културни центри...)

Јавне површине и објекти од значаја за град
Трг Ослобођења
Комунални објекти

Зелене површине
рекреација у оквиру спомен-парка Краљевица
заштитно зеленило
ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
становање високе густине до 250стан/ha са
централним садржајима
становање високе густине до 250стан/ha
становање средње густине до 180стан/ha
становање ниже густине до 1 0стан/ha
социјално становање
мешовите функције становања и пословања

гробље

постојећа изграђеност (становање) у зони заштите

зелене пијаце

викенд становање

сточна пијаца

посебна намена

хидролошка станица
ватрогасна станица
сточна и кванташка пијаца
ветеринарска станица
мини-хидроелектрана
тс 110/35 kv
Верски објекти
седиште Епархије Тимочке
црква

пољопривредни институт
Производња и пословање
радна зона -(складишта, лака производња, радионице,трговине
објекти јавног значаја,пословни центри са становањем)
претежна намена спорт и рекреација са елементима
становања-ПИК-ово имање
ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
водно земљиште
водотокови
пољопривредно земљиште

P=1:

пољопривредно земљиште - комасирано подручје
Зона санитарне заштите изворишта "Барбарош"
на Белом Тимоку
зона строгог хигијенског режима

железничка станица

зона хигијенског ограничења

бензинска пумпа

зона шире заштите 1

аутобуска станица - постојећа
планирана аутобуска станица

зона шире заштите

паркинзи за теретна возила

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ
"HEINEKEN SRBIJA" У ЗАЈЕЧАРУ
- НАЦРТ ПЛАНА-

зона унутрашње заштите

ОБУХВАТ ПДР-а

НАРУЧИЛАЦ:"HEINEKEN SRBIJA" Д.О.О ЗАЈЕЧАР
ИНВЕСТИТОР: ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
НАЗИВ ЛИСТА:

назив прилога:

ИЗВОД ИЗ ГУП-а ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

БРОЈ ЛИСТА:

ГРАНИЦА ПЛАНА И ГРАНИЦА ПЛАНИРАНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПРЕТЕЖНОМ
ПЛАНИРАНОМ НАМЕНОМ
ДАТУМ: ..........2012

РАЗМЕРА: 1 : 10 000
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЗАЈЕЧАР
Председник Скупштине

ДИРЕКТОР:
Драган Агатуновић

РУКОВОДИЛАЦ РАДНОГ ТИМА
Гордана Ковачевић
дипл инг. арх.

Руководилац радног тима
- одговорни урбаниста:

Зоран Јовановић дипл. инж. арх.
Сарадник:

НАРУЧИЛАЦ

лиценца:

потпис:

потпис:

ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПЛАНИРАЊЕ,
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, АУТОМАТСКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА И ИНЖЕЊЕРИНГ

д.о.о. ИНФОПЛАН

АРАНЂЕЛОВАЦ

бр. пројекта:

010/18/ПДР

шифра пројекта:

ПДР

датум:

Новембар,
2018.

размера:

P=1:

бр. листа:

0.0

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ
"HEINEKEN SRBIJA" У ЗАЈЕЧАРУ
- НАЦРТ ПЛАНА-

P=1:

ОБУХВАТ ПДР-а

НАРУЧИЛАЦ:"HEINEKEN SRBIJA" Д.О.О ЗАЈЕЧАР
ИНВЕСТИТОР: ГРАД ЗАЈЕЧАР
назив прилога:

ИЗВОД ИЗ ПГР-а БР. 1 ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
РЕГУЛАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН

Руководилац радног тима

лиценца:

потпис:

- одговорни урбаниста:

Зоран Јовановић дипл. инж. арх.
Сарадник:

бр. пројекта:

010/18/ПДР

потпис:

шифра пројекта:

ПДР

датум:

Новембар,
2018.

размера:

P=1:

бр. листа:

0.1

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ
"HEINEKEN SRBIJA" У ЗАЈЕЧАРУ
- НАЦРТ ПЛАНА-

P=1:

ОБУХВАТ ПДР-а

НАРУЧИЛАЦ:"HEINEKEN SRBIJA" Д.О.О ЗАЈЕЧАР
ИНВЕСТИТОР: ГРАД ЗАЈЕЧАР
назив прилога:

ИЗВОД ИЗ ПГР-а БР. 1 ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНИХ НАМЕНА

Руководилац радног тима

лиценца:

потпис:

- одговорни урбаниста:

Зоран Јовановић дипл. инж. арх.
Сарадник:

бр. пројекта:

010/18/ПДР

потпис:

шифра пројекта:

ПДР

датум:

Новембар,
2018.

размера:

P=1:

бр. листа:

0.2

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ
"HEINEKEN SRBIJA" У ЗАЈЕЧАРУ
- НАЦРТ ПЛАНА-

P=1:

ОБУХВАТ ПДР-а

НАРУЧИЛАЦ:"HEINEKEN SRBIJA" Д.О.О ЗАЈЕЧАР
ИНВЕСТИТОР: ГРАД ЗАЈЕЧАР
назив прилога:

ИЗВОД ИЗ ПГР-а БР. 1 ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПЛАН НАМЕНА ПОВРШИНА

Руководилац радног тима

лиценца:

потпис:

- одговорни урбаниста:

Зоран Јовановић дипл. инж. арх.
Сарадник:

бр. пројекта:

010/18/ПДР

потпис:

шифра пројекта:

ПДР

датум:

Новембар,
2018.

размера:

P=1:

бр. листа:

0.3

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ
"HEINEKEN SRBIJA" У ЗАЈЕЧАРУ
- НАЦРТ ПЛАНА-

P=1:

ОБУХВАТ ПДР-а

НАРУЧИЛАЦ:"HEINEKEN SRBIJA" Д.О.О ЗАЈЕЧАР
ИНВЕСТИТОР: ГРАД ЗАЈЕЧАР
назив прилога:

ИЗВОД ИЗ ПГР-а БР. 1 ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ
И ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ

Руководилац радног тима

лиценца:

потпис:

- одговорни урбаниста:

Зоран Јовановић дипл. инж. арх.
Сарадник:

бр. пројекта:

010/18/ПДР

потпис:

шифра пројекта:

ПДР

датум:

Новембар,
2018.

размера:

P=1:

бр. листа:

0.4

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ
"HEINEKEN SRBIJA" У ЗАЈЕЧАРУ
- НАЦРТ ПЛАНА-

P=1:

ОБУХВАТ ПДР-а

НАРУЧИЛАЦ:"HEINEKEN SRBIJA" Д.О.О ЗАЈЕЧАР
ИНВЕСТИТОР: ГРАД ЗАЈЕЧАР
назив прилога:

ИЗВОД ИЗ ПГР-а БР. 1 ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Руководилац радног тима

лиценца:

потпис:

- одговорни урбаниста:

Зоран Јовановић дипл. инж. арх.
Сарадник:

бр. пројекта:

010/18/ПДР

потпис:

шифра пројекта:

ПДР

датум:

Новембар,
2018.

размера:

P=1:

бр. листа:

0.5

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ
"HEINEKEN SRBIJA" У ЗАЈЕЧАРУ
- НАЦРТ ПЛАНА-

P=1:

ОБУХВАТ ПДР-а

НАРУЧИЛАЦ:"HEINEKEN SRBIJA" Д.О.О ЗАЈЕЧАР
ИНВЕСТИТОР: ГРАД ЗАЈЕЧАР
назив прилога:

ИЗВОД ИЗ ПГР-а БР. 3 ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
РЕГУЛАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН

Руководилац радног тима

лиценца:

потпис:

- одговорни урбаниста:

Зоран Јовановић дипл. инж. арх.
Сарадник:

бр. пројекта:

010/18/ПДР

потпис:

шифра пројекта:

ПДР

датум:

Новембар,
2018.

размера:

P=1:

бр. листа:

0.6

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ
"HEINEKEN SRBIJA" У ЗАЈЕЧАРУ
- НАЦРТ ПЛАНА-

P=1:

ОБУХВАТ ПДР-а

НАРУЧИЛАЦ:"HEINEKEN SRBIJA" Д.О.О ЗАЈЕЧАР
ИНВЕСТИТОР: ГРАД ЗАЈЕЧАР
назив прилога:

ИЗВОД ИЗ ПГР-а БР. 3 ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНИХ НАМЕНА

Руководилац радног тима

лиценца:

потпис:

- одговорни урбаниста:

Зоран Јовановић дипл. инж. арх.
Сарадник:

бр. пројекта:

010/18/ПДР

потпис:

шифра пројекта:

ПДР

датум:

Новембар,
2018.

размера:

P=1:

бр. листа:

0.7

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ
"HEINEKEN SRBIJA" У ЗАЈЕЧАРУ
- НАЦРТ ПЛАНА-

P=1:

ОБУХВАТ ПДР-а

НАРУЧИЛАЦ:"HEINEKEN SRBIJA" Д.О.О ЗАЈЕЧАР
ИНВЕСТИТОР: ГРАД ЗАЈЕЧАР
назив прилога:

ИЗВОД ИЗ ПГР-а БР. 3 ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПЛАН НАМЕНА ПОВРШИНА

Руководилац радног тима

лиценца:

потпис:

- одговорни урбаниста:

Зоран Јовановић дипл. инж. арх.
Сарадник:

бр. пројекта:

010/18/ПДР

потпис:

шифра пројекта:

ПДР

датум:

Новембар,
2018.

размера:

P=1:

бр. листа:

0.8

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ
"HEINEKEN SRBIJA" У ЗАЈЕЧАРУ
- НАЦРТ ПЛАНА-

P=1:

ОБУХВАТ ПДР-а

НАРУЧИЛАЦ:"HEINEKEN SRBIJA" Д.О.О ЗАЈЕЧАР
ИНВЕСТИТОР: ГРАД ЗАЈЕЧАР
назив прилога:

ИЗВОД ИЗ ПГР-а БР. 3 ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ
И ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ

Руководилац радног тима

лиценца:

потпис:

- одговорни урбаниста:

Зоран Јовановић дипл. инж. арх.
Сарадник:

бр. пројекта:

010/18/ПДР

потпис:

шифра пројекта:

ПДР

датум:

Новембар,
2018.

размера:

P=1:

бр. листа:

0.9

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ
"HEINEKEN SRBIJA" У ЗАЈЕЧАРУ
- НАЦРТ ПЛАНА-

P=1:

ОБУХВАТ ПДР-а

НАРУЧИЛАЦ:"HEINEKEN SRBIJA" Д.О.О ЗАЈЕЧАР
ИНВЕСТИТОР: ГРАД ЗАЈЕЧАР
назив прилога:

ИЗВОД ИЗ ПГР-а БР. 3 ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Руководилац радног тима

лиценца:

потпис:

- одговорни урбаниста:

Зоран Јовановић дипл. инж. арх.
Сарадник:

бр. пројекта:

010/18/ПДР

потпис:

шифра пројекта:

ПДР

датум:

Новембар,
2018.

размера:

P=1:

бр. листа:

0.10
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