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ЕЛЕКТРАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КО БРУСНИК бр: 350-17/2022 од 22.06.2022. 
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Плана детаљне регулације за изгрaдњу СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА 
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План детаљне регулације за изградњу 

СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БРУСНИК 

 
- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД – 

 

A. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
УВОД 
 

На Седници Скупштине града Зајечара одржаној дана 22.06.2022. године донета је 

Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изгрaдњу СОЛАРНЕ 

ЕЛЕКТРАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КО БРУСНИК бр: 350-17/2022 од 22.06.2022. (Сл. лист 

Града Зајечара бр. 23/22) у даљем тексту: План. 

   

Чланом 11. Одлуке наведено је да је донешена Одлука о неприступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину Планa бр: 350-15/2022 од 02.06.2022. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове 

градске управе Зајечар. 

 

Плански основ за израду ПДР-а је: 

- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. год. („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 88/10) 

- Просторни план територије града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 

15/2012) 

 
На основу чл. 45. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 

72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 

145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019- др. Закон, 9/20 и 52/21), и члана 37. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) након доношења Одлуке о изради 

Плана приступило се изради материјала за рани јавни увид, ради упознавања јавности са 

општим циљевима и сврхом израде Плана, планираном претежном наменом површина и 

очекиваним ефектима планирања. 
 

Материјал за рани јавни увид Плана садржи текстуални и графички део. 
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1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  

 
Одлуком о изради Плана детаљне регулације дефинисана је оквирна граница планског 

подручја док ће се коначна граница дефинисати приликом припреме Нацрта плана. 

 

Оквирном границом Планског подручја обухваћен је део територије административног 

подручја града Зајечара у површини од око 22 ha западно од насељеног места Брусник и 

то целе катастарске парцеле 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 

2965, 2966, 2967, 2975, 2976, 2977, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 

3039/1, 3039/2, 3040, 3041, 3057, 3058, 3059, 3063, 3073, 3079, 3080, 3081, 3082, 3093, 

3094/1, 3094/2, 3095/1, 3096/1, 3097, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 

3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3902, 3903, 3904, 

3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 10991 све КО Брусник.  

   

Планом детаљне регулације обухваћен је простор од cca 23 ha.  

 

2. ИЗВОДИ  ИЗ ПЛАНСКИХ  ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 

 
Плански основ за израду ПДР-а је: 

- Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. год. („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 88/10) 

- Просторни план територије града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 

15/2012) 

 

У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење 

обновљивих извора енергије (ОИЕ), чиме ће се знатно утицати на побољшање 

животног стандарда и заштиту и очување природне и животне средине. 

Република Србија има природне погодности и добар потенцијал за производњу енергије 

из обновљивих извора, што би могло да допринесе смањењу увозне зависности земље и 

умањи штетне ефекте стаклене баште. У обновљиве изворе енергије чији потенцијал 

постоји у Републици Србији спадају: енергија биомасе (укључујући биогас и биогориво), 

енергија малих хидроелектрана, енергија сунца, енергија ветра и геотермална енергија. 

 

Основни циљ је значајније повећање учешћа ОИЕ у енергетском билансу Републике 

Србије, уз поштовање принципа одрживог развоја. 

 

Као неопходан предуслов изградње соларне електране, планираног капацитета,  треба 

предвидети њено прикључење на преносну мрежу, одговарајућег капацитета. Како се по 

правилу изградња ових објеката и мрежа одвија на територијама локалних самоуправа, 

за њихову реализацију је потребно да се израде одговарајући урбанистички планови. 

 

Техничко-економске анализе и процене еколошке прихватљивости, као и расположиви 

капацитети преносне и дистрибутивне мреже ће определити приоритете у овој области 

са отвореним ризицима које имају инвеститори у развоју пројеката. 

 

 Услови и смернице из Просторног плана територије града Зајечара ("Сл. 

лист града Зајечара", бр. 15/2012) 

 

У смерницама за имплементацију је између осталог, међу основним мерама 

инструментима политике развоја саобраћаја и инфраструктурних система,  наведено да 
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је неопходно обезбеђење средстава из буџета Републике Србије преко министарстава 

надлежних за енергетику и рударство и животну средину, и средстава приватног сектора 

за истраживање и комерцијално коришћење локалних обновљивих извора енергије, као 

и подстицајних и кредитних средстава за улагања у енергетски ефикасну изградњу и нове 

енергетски ефикасније и еколошки прихватљивије технологије. 

 

Нови и обновљиви извори енергије (НОИЕ) имаће највећи значај у сектору личне и 

опште потрошње и пољопривреде, а мање у домену индустрије и електроенергетике.  

Од нових и обновљивих извора енергије порашће коришћење/примена енергије ветра, 

соларне енергије и биомасе у складу са резултатима истраживања и утврђеном 

оправданошћу улагања, као и коришћење хидроенергије.  

 

На основу Закона о заштити животне средине (чл. 35. и 36), Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину и Закона о процени утицаја на животну средину, у току 

имплементације Просторног плана препоручује се израда стратешких процена утицаја 

на животну средину за одређене урбанистичке планове, док се за остале урбанистичке 

планове одлука о приступању или не приступању изради стратешке процене доноси се у 

складу са одредбама из чланова 5, 6. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја.  

Имајући у виду величину инвестиције и специфичност интервенције у простору, могуће 

утицаје на окружење, предлаже се доношење Одлуке о изради стратешке процене утицаја 

предметног ПДР-а на животну средину. 

 

Основни циљеви и задаци овог Плана су: 

•  Разрада предметног подручја у нивелационо регулационом смислу, као и анализа 

капацитета, могућности и ограничења, просторних и природних услова 

(метеоролошке погодности, морфологија терена, постојећа инфраструктурна 

опремљеност простора и др.), да се створе правни и плански предуслови за 

изградњу соларне електране са припадајућом инфраструктуром. 

 

•  Дефинисање и усклађивање регионалних и локалних развојних потенцијала у 

односу на поставке и решења инфраструктурних система коридора. 

 

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА 

ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА- ОЦЕНА 

ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА 

 

Простор који је предмет анализе налази се у североисточном делу територије 

административног подручја града Зајечара , западно од насељеног места Брусник. 

Предметни простор налази се у оквиру катастарске општине Брусник. 

Земљиште које је предмет анализе, је претежно пољопривредно земљиште, које је у 

највећој мери девастирано и необрадиво, са некатегорисаним путем, којим се, према 

постојећем стању, остварује приступ пољопривредне механизације.  Заступљена је 

велика денивелација земљишта која формира падину југоисточне оријентације. 
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ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА  

 

ГЕОЛОШКА ГРАЂА И ГЕОТЕХНИЧКИ ПРОФИЛ ТЛА 

Рељеф подручја има углавном брдскопланинске одлике. У геолошкој грађи се очитава 

велика хетерогеност.  

Надморска висина се креће од 220 до 300 метара надморске висине. 

 

СЕИЗМИЧКЕ ОДЛИКЕ ТЕРЕНА 

Према карти сеизмичке регионализације СР Србије, подручје града Зајечара према 

интензитету земљотреса спада у VI степен Меркали-Канкани-Зибергове скале (МЦС). 

Урбанистичке мере заштите, за врсту објеката, чија се узградња планира у обухвату овог 

ПДР-а, се односе на поштовање, система изградње, спратности објеката и мрежа 

неизграђених површина, обезбеђење слободних површина и проходности. 

 

Техничке мере заштите огледају се у поштовању прописа за пројектовање и изградњу 

објеката у сеизмичким подручјима. 

 

ТОПОГРАФИЈА 

У подручју које је обухваћено овом урбанистичком анализом, налази се  рељеф који чини 

југозападна падина која је према југу све израженија. Надморска висина се креће од 220 

до 300 метара надморске висине. 

 

ЗЕЛЕНИЛО 

Преовлађујућа намена предметног простора је пољопривредно земљиште – пашњаци 

7.класе. 

 

КЛИМА 

У оквиру обухвата ПДР-а издваја се прелазна климатска зона која је иначе заступљена 

на већим надморским висинама. У овој климатској зони јавља се модификована 

планинска клима, која је сличнија планинској него долинској, али има блажу климу од 

планинске, што се одражава на тип вегетације и могућност гајења неких 

пољопривредних култура 

 

ПОСОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

Сва анализирана подручја са зонама утицаја намењена су пољопривреди.  

Мањи део простора обухвата саобраћајнa површинa у смислу локалног некатегорисаног 

пута. 

 

Саобраћај 

Простор обухваћен ПДР-ом обухвата и део некатегорисаног пута. Преко наведеног 

некатегорисаног пута и других саобраћајница локалног карактера простор је повезан са 

државним путем II Б реда бр.398 (Салаш-Неготин (Брусник)). 

 

Приликом дефинисања диспозиције соларних поља планира се максимално коришћење 

постојеће путне мреже како би се у највећој могућој мери избегла оштећења  

необрађених површина, вегетације уз пољопривредне површине и остатке природних 

или полуприродних станишта. 
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Инфраструктура 

Обзиром да је статус земљишта обухваћеног ПДР-ом, углавном пољопривредно 

земљиште, односно некатегорисани пут у јавној својини, катастарске парцеле у обухвату 

нису комунално опремљене. 

Инфрастуркутни објекти у оквиру анализираног подручја дефинишу заштитне појасеве 

у којима није могуће постављање соларних поља и других инфраструктурних водова или 

је могуће уз посебне услове, што ће бити разрађено кроз Нацрт Плана, а на основу 

података и прецизних услова надлежних институција. 

 

3.1 ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВАЖНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ 
 

На простору обухвата Плана нема посебно заштићених подручја, ни осталих просторних 

целина од значаја за очување биодиверзитета, док ће микролокације које је потребно 

заштитити од изградње која би их могла угрозити, бити дефинисане у фази Нацрта 

Плана. 

 

3.2 НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
 

На простору у предложеном обухвату Плана нема евидентираних нити предложених за 

заштиту културних добара. 

 

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Основни Циљ израде овог Плана јесте анализа предметне локације у архитектонско-

урбанистичком смислу и преиспитивање могућности и ограничења за изградњу жељених 

садржаја у склопу соларне електране и то: 

 

- да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке 

погодности, морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна 

опремљеност локације) створе плански и правни предуслови за изградњу соларне 

електране; 

- дефинисање система преноса, начин и техничке карактеристике прикључења на 

електро-енергетски систем Србије; 

- дефинисање утицаја планираног система на природну средину, насељена места у 

ближем и даљем окружењу, постојећу путну мрежу и укупну инфраструктуру; 

- дефинисање правила грађења на пољопривредном земљишту ван простора 

соларне електране у обухвату ПДР.  

 

Државе Европске уније задале су себи циљ да повећају удео обновљивих извора енергије 

на 20% целокупне потрошње енергије у Европској унији. Ово повећање удела 

обновњивих извора енергије је нужни допринос у борби са глобалним климатским 

променама и велики искорак према већој енергетској независности Уније, што је такође 

врло важан дугорочни циљ држава чланица Европске уније.  

 

 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Klimatske_promene&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Klimatske_promene&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5
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5. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 

5.1 ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
 

У оквиру анализираног обухвата планом се дефинишу основне намене површина у 

оквиру којих се дефинишу правила за изградњу објеката у функцији соларне електране 

и инфраструктурних објеката у оквиру површина јавне и остале намене. 

 

Планиране намене површина у обухвату Плана су: 

површине јавне намене: 

 јавне саобраћајне површине 

 

површине осталих намена: 

 површине за пољоприврдну намену  

 површина за инфраструктурне објекте у функцији соларне електране. 

 

Површине јавне намене 

Површине јавне намене у обухвату ПДР-а су: 

 Зона СП - Јавне саобраћајне површине 

 

Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр.1 

„Планирана намена површина“ (Р 1:2500). 

 

Јавне саобраћајне површине (зона СП) 

У oквиру ове зоне - прoстoрa сa нaмeнoм зa сaoбрaћaj и мaнипулaтивнe пoвршинe,  

планирана је изградња нових приврeмeних сaoбрaћajницa, ојачање или рeкoнструкциja 

пoстojeћег некатегорисаног пута, сa кoридoримa зa плaнирaнe инфрaструктурнe систeмe 

и прoстoр пoтрeбaн зa тeхнoлoгиjу изгрaдњe. 

Пoдзeмна енергетска и телекомуникациона кабловска мрежа која међусобно повезује 

соларна поља и читав комплекс повезује са местом за испоруку произведене енергије у 

електроенергетску мрежу, а у складу са технологијом и на телекомуникациони систем и 

омогућава управљање соларном електраном такође се прeтeжнo прoтeже у границама 

пoстojeћих кaтaстaрских пaрцeлa некатегорисаних путeвa а по потреби и преко осталих 

парцела. 

 

Површине осталих намена: 

 

 Површине за пољоприврдну намену  

Прoстoр плaнирaн сa нaмeнoм зa пoљoприврeду, пoдeљeн je у нeкoликo кaтeгoриja: 

 

1. површине зa производњу електричне енергије-нeсмeтaнo функциoнисaњe 

соларне електране-зона СЕ 

2. зeмљиштe зa нeoмeтaну пoљoприврeдну дeлaтнoст – зона П 

3. Пољопривредно земљиште-површине на којима се примењују правила из ППГ-

зона ПЗ 

 

 Површина за инфраструктурне објекте у функцији соларне електране (зона ТС) 

У оквиру ових површина планира се изградња трафостанице X/35 kV у функцији соларне 

електране у којој је планирано прикључење на електродистрибутивну мрежу у складу са 

Мишљењем бр.1.10.01-198203/1-22 од 10.15.2022. издато од Електродистрибуције 

Србије.   
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1. Површине зa производњу електричне енергије, односно нeсмeтaнo 

функциoнисaњe соларне електране (~5,9ха)- зона СЕ 

Ово земљиште прeдстaвљa систем од једног или више соларних поља распоређених у 

складу са технолошким и безбедносним правилима најрационалнијег искоришћења 

енергије сунца у оквиру ког је планирано постављање соларних панела на земљи, чија је 

основна сврха конвертовање сунчеве енергије (фотона) у електричну енергију. 

Електрична енергија ниско напонског реда, добијена из повезаних модула, се преноси 

кабловима до инверторских тачака (станица) где се врши подизање напона и 

прилагођавање техничким условима како би се соларна електрана прикључила на 

електроенергетску мрежу. 

У оквиру соларног поља, панели се постављају на челичну конструкцију, плитко 

фундирану издигнуту на висину довољну за обрађивање и одржавање земљишта испод, 

уз постизање оптималног угла за пријем сунчеве енергије и трансформацију у 

електричну енергију. 

Обзиром да је предметна локација висораван, издизањем носеће конструкције у 

одређеном нагибу се  постижу оптимални услови за искоришћење енергије сунца, тако 

да се површина испод конструкције може, по жељи, користити у пољопривредне сврхе 

и то као пашњак за ситнију стоку или евентуално обрађивати, с тим да биљне врсте које 

би могле да опстану не захтевају велику осунчаност и не расту више од висине од 60 цм 

како не би угрожавале несметану функцију панела.  

 

У оквиру овог земљишта су планирани објекти и делови система: 

 Расклопно постројење  

 Командно – надзорна зграда 

 Фотонапонски панели 

 Кабловска мрежа 

 Инвертори  

 Трафостаница  

 Метеоролошка станица 

 

У комплексу могу бити планирани и паркинг простор и интерне саобраћајно 

манипулативне површине. 

 

Расклопно постројење електране је место где се врши повезивање електране са местом 

прикључења електране на дистрибутивни систем електричне енергије. 

 

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

рада електране. 

 

Кабловска мрежа, којом се повезују панели у оквиру соларног поља се полажу на 

довољној дубини која обезбеђује неометано кретање механизације и обраду земљишта и 

одржавање соларног парка. 

 

Трафостаница 0,4/X/35 kV у соларне електране биће смештена у близини центра 

производње електричне енергије. Преко ове трафостанице се произведена енергија 

испоручује у електродистрибутивну мрежу. Обим ПДР-ом ће бити формирано 

грађевинско земљиште у оквиру ког је планирана изградња трафостанице. 

 

Такође, урбанистичком анализом, у фази Нацрта ПДР-а биће дефинисане и површине 

привременог заузећа пољопривредног земљишта, у току изградње соларне електране, а 

за потребе технологије изградње, које обухватају, али се не ограничавају на 
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манипулативне просторе, одлагање главних компоненти конструкције и друге потребне 

инфраструктуре.  

 

Укупна снага планиране соларне електране је око 5,0 MW. Ова снага је дефинисана у 

складу са могућностима прикључења на електроенергетски систем, док ће Планом 

бити извршена анализа у архитектонско-урбанистичком смислу за подручје за које не 

постоје ограничења за реализацију, а тачна снага електране ће зависити од 

технолошких карактеристика уграђених панела и коначно утврђене површине заузетог 

земљишта.  

Планом се, такође, дефинише могућност фазности реализације целокупног пројекта и 

накнадног одабира типа панела и њихове појединачне снаге од чега ће зависити укупна 

снага једне или више електрана, а чија ће реализација бити остварена у складу са 

правилима дефинисаним овим ПДР-ом. 

 

2. Зeмљиштe зa нeoмeтaну пoљoприврeдну дeлaтнoст у непосредном окружењу 

објеката соларне електране - зона П 

 

Извођење радова и постављање планираних компонената соларне електране на 

пољопривредном земљишту условљено је макималним очувањем намене и 

функционалности обухваћених парцела. 

На пољопривредном земљишту, осим основне намене земљишта за интензивну 

пољопривредну производњу, може се градити подземна и надземна инфраструктура у 

складу са овим Планом. 

У овој зони нема ограничења за коришћење пољопривредног земљишта која су 

проузрокована изградњом соларне електране чија се изградња дефинише овим Планом, 

те се у овој зони примењују сва правила уређења и грађења на пољопривредном 

земљишту дефинисана Просторним планом територије града Зајечара ("Сл. лист 

града Зајечара", бр. 15/2012), осим  што није дозвољена садња високог дрвећа као 

било које активности које би могле угрозити функционисање соларне електране, 

што укључује и изградњу специфичних пољопривредних објеката велике висине. 

У случају да  се укаже могућност проширења капацитета соларне електране у овој 

зиони је могуће постављање соларних панела и повезивање у систем соларних поља чија 

се реализација планира у оквиру зоне „СЕ“. 

Након изградње соларне електране, биће позната зона непосредног утицаја 

електране, а за остатак земљишта означен у овом Плану као „соларна поља“ (зона „СЕ“) 

се примењују правила за зону „П“ 

 

3. Површине на којима је дозвољена изградња објеката у оквиру 

пољопривредног земљишта- зона ПЗ 

Одлуком о изради ПДР-а као и у материјалу за рани јавни увид дата је оквирна 

граница обухвата плана, док ће се коначна граница дефинисати приликом израде Нацрта 

плана. 

Уколико се у обухвату плана нађе и пољопривредно земљиште у оквиру ког неће 

бити непосредног утицаја соларне електране или пратеће инфраструктуре у њеној 

функцији, правила уређења и грађења за те просторе базираће се на правилима грађења 

дефинисаним у Просторном плану града Зајечара („Службени лист града Зајечара“ 

15/12) и одредбама Закона о пољопривредном земљишту  ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 

65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон) уз ограничења из 

услова надлежних органа, посебних организација и имаоца јавних овлаштења. 
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5.2. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
Табеларни приказ планираних површина јавне намене 

Намена зона 
Површина 

Планирана 

БРГП 

(m2) (m2) 

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

зона зa производњу електричне 

енергије - површине за нeсмeтaнo 

функциoнисaњe соларне електране 
СЕ 59.061,00 25,14% 295,31 

зeмљиштe зa нeoмeтaну 

пoљoприврeдну дeлaтнoст у 

непосредном окружењу 

објеката соларне електране 

П 44.968,00 19,14% / 

зона на којима је дозвољена изградња 

објеката у оквиру пољопривредног 

земљишта 
ПЗ 120.774,00 51,40% / 

зона зa изградњу трафостанице у 

функцији соларне електране 
ТС 7.805,00 3,32% 780,50 

УКУПНО ОСТАЛЕ НАМЕНЕ   232.608,00 99,00% 1.075,81 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

јавне саобраћајне површине СП 2.350,00 1,00% - 

УКУПНО ЈАВНЕ НАМЕНЕ   2.350,00 1,00% - 

УКУПНО   234.958,00 100,00% 1.075,81 

 

У току израде Нацрта плана, након остварене сарадње са свим надлежним институцијама 

биће преиспитане просторне могућности третираног подручја за жељена правила 

грађења, као и могућности комумналног опремања. 

 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ 

УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 
Планирање, коришћење и уређење простора се заснива на циљевима одрживог 

развоја кроз интегрални приступ планирању, са акцентом на обезбеђење равномерног 

територијалног развоја, рационално коришћење земљишта, усаглашеност са европским 

прописима и стандардима из области планирања и уређења простора, примену 

позитивних прописа и принципа на смањењу загађења животне средине и деградације 

предметног простора, уз обезбеђење учешћа јавности у процесу планирања и уређења  

простора који ће омогућити утицај на креирање животног простора непосредних 

корисника и тиме допринети уклапању нових садржаја у урбану меморију простора.   

 

Очекивани ефекти планирања, тј. израде Плана  су:  

- стварање услова за изградњу објеката претежне и компатибилне намене, у складу са 

стварним просторним могућностима третираног подручја; 

- олакшавање и убрзавање процеса реализације планираних садржаја; 

- адекватно инфраструктурно опремање предметног простора, уз могућност фазне 

изградње. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
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salaš

salaš

МАРЈАНОВИЋ МИРОСЛАВ

ЈОРДАЋИЈЕВИЋ (БОЖИДАР)
РАДМИЛА

E 35

E 35

E 35

15
.0

15
.0

држ
авни пут II Б реда бр.398

aтарски/некатегорисани пут

aтарски/некатегорисани пут

постојећи ДВ 35kV TS110/35kV "Неготин"-ТС35/10kV "Неготин2"

-ТС 35/10kV" Брусник"-ТС35/10kV "Салаш"

ЛОКАЦИЈА ТС 35/0.4 kV
у функцији соларне електране

Планирани приступни пут

Постојећи атарски и некатегорисани путеви

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ

PROJEKTU RA

PROJEKTURA DOO,
Beograd, Živojina Žujovića 24
tel. 011 420 10 68

01

Ивана Станковић. Дипл.инж.арх.
бр.лиценце 200 0911 06

1:2 500

Цртеж:

Одговорни урбаниста

Сарадник:

Потпис:

Датум: Размера: Бр.листа:

Наручилац:

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

август 2022.

ЖИВОЈИН МАРКОВИЋ,
ул.Димитрија Беликвића бр.5/17, Неготин

Z

J

S

I

План детаљне регулације за изградњу
СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КО БРУСНИК
на територији града Зајечара

Јовица Симеоновић, д.и.арх.

ПРЕДЛОГ ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА
-укупна површина ~23 hA•••••••

ЛЕГЕНДА:

Површине за производњу електричне енергије - Зона СЕ
несметано функционисање соларне електране
Земљиште за неометану пољоприврену делатност - Зона П

Пољопривредно земљиште-површине на којима се примењују
правила из ППО-зона ПЗ

Постојећи 35kV далековод са заштитнм појасом ±15mE 35

ЛОКАЦИЈА ТС 35/x kV у функцији СЕ"БРУСНИК"

Површине за инфраструктурне објекте
у функцији соларне електране - Зона ТС

Површина за инфраструктурне објекте

Напомена:
Ширина заштиног појаса постојећих и планираног далековода се
обрачунава од спољне ивице крајњег проводника

ЈАВНО ЗЕМЉИШТЕ

AutoCAD SHX Text
3073



НАСЕЉЕНО МЕСТО
БРУСНИК

po
sto

je
ći 

da
lek

ov
od

 b
r.1

20
4državni put II B reda br.398

постојећи ДВ 35kV TS110/35kV "Неготин"-ТС35/10kV "Неготин2"

-ТС 35/10kV" Брусник"-ТС35/10kV "Салаш"

ЛОКАЦИЈА ТС 35/0.4 kV
у функцији соларне електране

Обухват ПДР-а
за изградњу

СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ
 P~23ha

Z

J

S

I

ЛОКАЦИЈА ТС 35/0.4 kV У ФУНКЦИЈИ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Површине за инфраструктурне објекте у функцији соларне електране - Зона ТС

ДП II Б реда Салаш-Неготин

постојећи ДВ 35kV TS110/35kV "Неготин"-TS35/10kV "Неготин2"-TS 35/10kV"
Брусник"-TS35/10kV "Салаш"

ПРЕДЛОГ ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА-укупна површина ~23hA

август 2022.

ЖИВОЈИН МАРКОВИЋ,
ул.Димитрија Беликвића бр.5/17, Неготин

План детаљне регулације за изградњу
СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ КО БРУСНИК
на територији града Зајечара Јовица Симеоновић, д.и.арх.

PROJEKTU RA

PROJEKTURA DOO,
Beograd, Živojina Žujovića 24
tel. 011/2437899; fax 011/3830086

02

Ивана Станковић. Дипл.инж.арх.
бр.лиценце 200 0911 06

1:20.000

Цртеж:

Одговорни урбаниста

Сарадник:

Потпис:

Датум: Размера: Бр.листа:

Наручилац:

ПРЕДЛОГ ОБУХВАТА ПДР-а
НА ТОПОГРАФСКОЈ КАРТИ

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Projektura
Ivana 200 pecat i potpis



ЛОКАЦИЈА ТС 35/0.4 kV
у функцији соларне електране

Обухват ПДР-а
за изградњу

СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ
 P~23ha

НАСЕЉЕНО МЕСТО
БРУСНИК

Z
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I

ИЗВОД ИЗ ПП ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА СА ПРЕДЛОГОМ  ОБУХВАТА
-Реферална карта 1- НАМЕНА ПРОСТОРА

ПРЕДЛОГ ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА -укупна површина ~23 хА

август 2022.

ЖИВОЈИН МАРКОВИЋ,
ул.Димитрија Беликвића бр.5/17, Неготин

План детаљне регулације за изградњу
СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ КО БРУСНИК
на територији града Зајечара Јовица Симеоновић, д.и.арх.

PROJEKTU RA

PROJEKTURA DOO,
Beograd, Živojina Žujovića 24
tel. 011/2437899; fax 011/3830086

03

Ивана Станковић. Дипл.инж.арх.
бр.лиценце 200 0911 06

1:20.000

Цртеж:

Одговорни урбаниста

Сарадник:

Потпис:

Датум: Размера: Бр.листа:

Наручилац:

ПРЕДЛОГ ОБУХВАТА ПДР-а
НА ИЗВОДУ ИЗ ППГ ЗАЈЕЧАР

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Projektura
Ivana 200 pecat i potpis



ЛОКАЦИЈА ТС 35/0.4 kV
у функцији соларне електране

Обухват ПДР-а
за изградњу

СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ
 P~23ha

НАСЕЉЕНО МЕСТО
БРУСНИК

Z

J

S

I

ИЗВОД ИЗ ПП ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА СА ПРЕДЛОГОМ  ОБУХВАТА
-Реферална карта 3- ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА

ПРЕДЛОГ ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА -укупна површина ~23 хА

август 2022.

ЖИВОЈИН МАРКОВИЋ,
ул.Димитрија Беликвића бр.5/17, Неготин

План детаљне регулације за изградњу
СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ КО БРУСНИК
на територији града Зајечара Јовица Симеоновић, д.и.арх.

PROJEKTU RA

PROJEKTURA DOO,
Beograd, Živojina Žujovića 24
tel. 011/2437899; fax 011/3830086

04

Ивана Станковић. Дипл.инж.арх.
бр.лиценце 200 0911 06

1:20.000

Цртеж:

Одговорни урбаниста

Сарадник:

Потпис:

Датум: Размера: Бр.листа:

Наручилац:

ПРЕДЛОГ ОБУХВАТА ПДР-а
НА ИЗВОДУ ИЗ ППГ ЗАЈЕЧАР

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Projektura
Ivana 200 pecat i potpis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц) ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

















PROJEKTOVANJE      URBANIZAM  KONSALTING 

PROJEKTURA  d.o.o. Beograd 
Beograd, Živojina Žujovića br. 24 

tel/fax: +381 11 420 10 68 

e-mail: office@projektura.rs 

 

 

 

 

На основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 

УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 

9/2020 и 52/2021) доносим: 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О одређивању одговорног урбанисте 

 

На изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране на територији  

катастарске општине Брусник, именујем: 

 

 

 

1. Одговорног урбанисту:            Ивана Станковић, дипл.инж.арх.  

         бр.лиценце: 200 0911 06         

                                                 

 

 

Именована испуњава услове прописане у погледу стручне спреме и праксе, да може 

самостално да израђује планску документацију. 

Именована је дужна да се при изради предметне планске документације придржава 

важећих законских одредби техничких прописа, норматива и стандарда, којима је 

регулисана предметна област.                                                        

                                                               

 

 

 

 

       Директор, 

 

 

....................................................... 

                                                                         Ивана Станковић, дипл.инж.арх. 

PROJEKT RA
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Projektura
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PROJEKTOVANJE      URBANIZAM  KONSALTING 

PROJEKTURA  d.o.o. Beograd 
Beograd, Živojina Žujovića br. 24 

tel/fax: +381 11 420 10 68 

e-mail: office@projektura.rs 

 

 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

Oдговорног урбанисте о примени важећег Закона о планирању и изградњи, 

прописа и правилника донетих на основу поменутог Закона 

 

 

Овим изјављујем да је елаборат за рани јавни увид - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КАТАСТАРСКЕ 

ОПШТИНЕ БРУСНИК, примпремљен  у складу са Законом о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 

83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020 и 52/2021), прописима и правилницима 

донетим на основу важећег Закона. 

 

 

 

 

 

 

1. Одговорни урбаниста:             Ивана Станковић, дипл.инж.арх.  

                   бр.лиценце: 200 0911 06         
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Служба за катастар непокретности Зајечар
Николе Пашића 91
Број: 953-091-11516/2022

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА

КО: Брусник

Катастарска парцела број:
3038, 3080, 3079, 3082, 2960, 3909,
3059, 3058, 3035, 3093 и друге.

Размера штампе: 1:2500

НАПОМЕНА: Ослобођено плаћања таксе за услуге Завода

Датум и време издавања: Овлашћено лице:

М.П.   _______________ _______________15.07.2022 године у 09:19


Text Box
Одштампани примерак оригиналног електронског документа



Датум:

Сектор за катастар непокретности
Одељење за катастар водова Ниш

13.07.2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

956-309-15313/2022

Наде Томић 25, Ниш
године

Број:

Републички геодетски завод - Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар
водова Ниш, поступајући по захтеву Град Зајечар, Трг ослобођења  1, Зајечар, на основу
члана 29. Закона о општем управном поступку («Службени гласник РС», број 18/16 и 95/18)
и члана 52. став 1. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова («Службени
гласник РС» број 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20) издаје

УВЕРЕЊЕ

Потврђује се да сагласно подацима катастра водова за општину/град ЗАЈЕЧАР, 
да на к.п.бр.3115, 3114, 3113, 3112, 3111, 3110, 3109, 3108, 3107, 3106, 3103, 3104, 
3105,3102, 3097, 3096/1, 3095/1, 3094/1, 3094/2, 3093, 3082, 3081, 3080, 3079, 3905,3906, 
3907, 3908, 2955, 3909, 3910, 3911, 3912, 3904, 3903, 3902, 3889,3888, 3887,3886, 3885, 
3884, 3883, 3063, 3059, 3058, 3057, 3040,3035, 3034, 3033,3032,3036,3037, 3038, 
3030,2976, 2975, 2966, 2965, 2964,2963,2962, 2961,2960,2959,2958,2957, 2956 cвe y K.O. 
Брусник, РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД НЕ ПОСЕДУЈЕ ПОДАТКЕ О ВОДОВИМА.

Ово уверење се издаје подносиоцу захтева на основу података из службене евиденције
Републичког геодетског завода - Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар
водова Ниш. Уверење се може користити: Као део техничке документације и у друге сврхе
се не може употребити.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

Ослобађа се плаћања републичке административне таксе на захтев сходно члану 19.1

 
Закона о републичким административним таксама («Службени гласник РС»,  бр.  43/03,

 
51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12,

 
93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19,

 
86/19, 90/19, 98/20 и 62/21).
Ослобађа се плаћања републичке административне таксе за пружање услуга РГЗ-а у 
сходно члану 18.2 Закона о републичким административним таксама («Службени гласник 
РС», бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 
50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 
3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20 и 62/21).

Страна 1 од 1Страна 1 од 1
















	1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
	2. ИЗВОДИ  ИЗ ПЛАНСКИХ  ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА
	3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА- ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
	3.1 ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВАЖНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ
	3.2 НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
	4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
	5. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
	5.1 ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
	6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
	01 MRJU.G_SE BRUSNIK_Plan namene.pdf
	Sheets and Views
	01 A3_Plan namene


	02_PREDLOG OBUHVATA NA TOP. KARTI A4 20000.pdf
	Sheets and Views
	02_TK A4 20000


	03_IZVOD IZ PPO A4.pdf
	Sheets and Views
	02_IZVOD IZ PPO A4


	04_OBUHVAT NA PPG REF 3.pdf
	Sheets and Views
	04_OBUHVAT NA PPO REF 3


	APR_Projektura_2020.pdf
	20200213070004
	20200213070104
	20200213070139
	20200213070158

	novi osnivački akt.pdf
	Osnivacki Akt Novi str1
	Osnivacki Akt Novi str2
	Osnivacki Akt Novi str3
	Osnivacki Akt Novi str4

	02_OBUHVAT NA TOPOGRAFIJI А4 20000.pdf
	Sheets and Views
	02_OBUHVAT NA TOPOGRAFIJI 20000


	03_OBUHVAT NA PPG REF 1_A4 20000.pdf
	Sheets and Views
	03_OBUHVAT NA PPG REF 1_A4 20000


	04_OBUHVAT NA PPG REF 3_A4 20000.pdf
	Sheets and Views
	04_OBUHVAT NA PPG REF 3_A4 20000


	Untitled.pdf
	1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
	2. ИЗВОДИ  ИЗ ПЛАНСКИХ  ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА
	3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА- ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
	3.1 ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВАЖНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ
	3.2 НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
	4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
	5. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
	5.1 ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
	6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

	01 MRJU.G_SE BRUSNIK_Plan namene 2500.pdf
	Sheets and Views
	01 A3_Plan namene 2500


	Untitled.pdf
	1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
	2. ИЗВОДИ  ИЗ ПЛАНСКИХ  ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА
	3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА- ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
	3.1 ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВАЖНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ
	3.2 НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
	4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
	5. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
	5.1 ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
	6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА


		2022-08-30T13:47:54+0200
	Ivana Stanković




