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2.1.

УВОД

Циљ израде Плана детањене 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 цевовода 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, 8474/6,
5834/8 – ул Филипа Кљајића, дела 8479/3 – река Црни Тимок, 8575/13, дела 5868 –
ул. Генерала Гамбете, 8569/2 – ул. Железничка и 8570 све КО Зајечар.
Површина прстора обухваћеног планом износи 4ha 56a 69m2.
2.3. ОПИС – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Парцелe бр. 5829/40, 5829/41, део 5829/18, 5829/42, 8474/6, 5834/8, део
8479/3, 8575/13, део 5868, 8569/2 и 8570 КО Зајечар, имаju катастарску површину од
П=45.669,00m2.
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. 8570 КО Зајечар је грађевинска парцела на којој је изграђен комплекс пиваре,
како је уцртано на катастарско - топографском плану, израђеном од стране
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.
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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. 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. 8575/3 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.
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
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- 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 основ је:
- Генерални урбанистички план града Зајечара (’’Сл. лист града Зајечара’’,
бр.15/12),

2.5. ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
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
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
АПБ „PROINGARH“ ЗАЈЕЧАР
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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 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.
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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. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
2.7.1. Планирана претежна намена површина
Претежна намена површина из ГУП-а града Зајечара (’’Сл.лист града
Зајечара’’, бр.15/12) РАДНА ЗОНА (складишта, лака производња, радионице
трговине, објекти јавног значаја, пословни центри са становањем), се не мења, јер у
оквиру објеката од јавног заначаја спадају и инфраструктурни објекти, где се
сврставају и постројења за прераду отпадних вода.
Постројење за прераду отпадних вода из производног погона пиваре
„Heineken Srbija“ Д.О.О Зајечар, предвиђено је на кп. бр. 5829/40 и 5829/41 КО
Зајечар, од којих ће се Пројектом препарцелације формирати једна грађевинска
парцела. Цевоводом би се допремала вода из производног процеса пиваре до
постројења за прераду отпадних вода.Траса цевовода ишла би делом ул.
Железничке, пресецала би ул. Генерала Гамбете, затим проласком испод
„Копаоничког моста“, прелазила би реку Црни Тимок, па затим ул. Филипа Кљајића,
до кп. бр. 5829/40 и 5829/41 КО Зајечар, Прерађена (чиста) вода би се истом трасом
паралелног цевовода доводила до леве стране реке Црни Тимок, где би се
испштала директно у природни рецепијент.
2.8.2. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране
БРГП
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:
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НАМЕНА ПОВРШИНА
Новоформирана грађевинска парцела
Површине јавне намене
УКУПНО:

ПЛАНИРАНО (m2)

%

3.863,00

97,38

104,00

2,62

3.967,00

100

За новоформирану грађевинску парцелу, укупне површине П=3.863,00m2,
урбанистички пoказатељи имају следеће вредности:
НАМЕНА ПОВРШИНА

ПЛАНИРАНО (m2)

%

Земљиште под објектима

2.317,00

60,00

Зелене површине

1.159,00

30,00

387,00

10,00

3.863,00

100

Интерне собраћајнице
УКУПНО:

По Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(''Сл. гласник РС'' бр. 22/15) за периферне пословне, привредне и индустријске зоне
максималан степен заузетости је 60% и максималан индекс изграђености је 1,5.
Планирана БРГП износи око 2.317,00m2.
2.9. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Очекивани ефекти планирања су:
1. Заокружење просторно – функционалног уређења свог дела радне 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.
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