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noczynajyliH y cKnaey ca
'naHa 17. cTaB 3. 3aKoHa o noczynKy pemcrpauHje y
AreHu.HjH Ja np11spe.n.He pemcTpe, no.n.HollleH>eM pemcTpau.HoHe np11jase 6poj E.LI. 84170/2017, .n.aHa
05.10.2017. fO.lJ.HHe, TIO.D.HOCHJTaU je 3a.D.p)!(a0 npaBO np110p11TeTa O.D.JIY411BaH>a 0 TOj np11jaB11,
JacHoBaHo no.n.HollleH>eM np11jase Koja je pellle&eM perHcTpaTopa E.LI. 80394/2017 o.n. 28.09.2017
o.n.6a4eHa, jep je yTBpijeHO .n.a HI1CY 11Cny&eHI1 ycJIOBI1113 4JTaHa 14. CTaB 1. Ta4Ka 6) 11CT0f 3aKoHa.
Tiposepasajytm Hcny&eHocT ycnosa 3a pemcTpau.Hjy npoMeHe no.n.aTaKa, npon11caH11X
o.n.pe.n.6oM 4JlaHa 14. 3aKoHa o noczynKy pemcTpau.Hje y AreHJ..{HjH 3a npHspe.n.He perHCTpe,
PemcTpaTop je YTBPA110 .ua cy Hcny&eH11 ycnoBH 3a pemcTpau.Hjy, na je o.n.ny411o Kao y AHCna3HTI1BY
pelllei-ba, y CKJia.Uy ca o.n.pe.U60M 4JiaHa 16. 3aKOHa.
B11c11Ha HaKHa.n.e 3a soijeH>e noczynKa per11cTpau.11je yTspl)eua je O.uny KoM o HaKHa.n.aMa 3a
nocnose pemcTpau.Hje 11 .n.pyre ycnyre Koje npy)!(a AreHU.Hja 3a npHBpe.n.He pemcTpe (,Cn. rnacHHK
PC", 6p. 119/2013, 138/2014, 45/2015 H 106/2015).

YTIYTCTBO 0 TIPABHOM CPE.LI.CTBY:
TipoTHB osor pellle&a MO)!(e ce H3jaBHTH )!(an6a
MHHHCTpy HaAJie:>IQ:Iil~ 3a TIO[ImKaj np11Bpe.UH11X
.n.pywTaBa 11 .n.pyr11x o6JIHKa nocnosaH>a, y poKy
OA 30 .naHa OA AaHa o6jaBJbi1Balba Ha HHTepHeT
cTpaHH AreHUHje 3a np11Bpe.n.He perHCTpe, a
npeKo AreHU.Hje.
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6poj: 12-02/271244
5eorpaA, 03.08.2017. roAII!He

Ha ocHosy •-maHa 75. Craryra ti!H>Keti>epcKe KOMope Cp61.-1je
("Cr PC", 6p. 88/05 111 16/09), aHa m-tYHIII Jaxree YnaHa KoMope,
ttlH>KeH:.epcKa KOMopa Cp6wje I-13.Qaje

KojoM ce norepf)yje .Qa je CnaBI-1'-la M. <t>epeH'-l, A11nn.I-1H>t<.apx.
IlL-1'-leH~a 6poj

200 0038 03
3a
OArosopHor yp6aHI!1CTY aa pyKosof)etbe 1!13PC1AOM yp6aHI!1CTI!1\fKHX
nnaHOB8 1!1 yp6aHMCTI!111.fKI!1X npojeK8T8
Ha .QaH 1-13.Qaeal-ba oee norsp.Qe y.naH ti!H>Kel-bepcKe KOMope Cp611je, .Qa je
1113MHpHo o6aeeJy nnahal-ba I-4I1aHapHHe KoMop&<t aaKihy4HO ca 31.07.2018.
ro.QHHe, Kao H .Qa MY OAflYKOM CyAa Yacnt J~~J.Qara nJ~~~..teH~..ta H111je oAyJeTa.

M.n.

npe,QCe.QHJIIK ti!H>Ket-bepcKe KOMOpe Cp6Hje
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A. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ПДР «МЛИН КОВАЧЕВИЋ“, ШТИТАР
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"МЛИН КОВАЧЕВИЋ" У ШТИТАРУ
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

I ОПШТИ ДЕО
I 1. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за израду Плана детаљне регулације (у даљем тексту ПДР) садржан је у
одредбама:
 Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09, 81/09 испр., 64/10 одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 132/14 и
145/14)
 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15),
 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл.
гласник РС", бр. 22/15),
 Статута града Шапца ("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр. 32/08 и 33/16),
 Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Млин Ковачевић" у Штитару ("Сл
лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 12/17),
 Одлуке да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину за План
детаљне регулације "Млин Ковачевић" у Штитару ("Сл лист Града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 12/17).
I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ И ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА

Према Просторном плану Града Шапца, Шематски приказ насеља Штитар ("Сл. лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 7/12), предметно подручје се
налази у зони ТЦ 1: зoнa насељског центра.
Плански основ за преиспитивање промене намене је садржан у више одредби ППГ Шапца:
услови за промену намене у еколошки неповољнију, обавеза израде плана детаљне
регулације за формирање нових радних зона у насељу и могућност да се израдом планова
детаљне регулације може извршити делимична корекција дефинисаних услова и
разграничење намене. Сва одступања морају бити у складу са правилима струке,
позитивним законским прописима, јавним и општим интересом, стеченим правима и
обавезама и економским критеријумима који се заснивају на правилном и исправном
вођењу земљишне политике. Планом ће се преиспитати могућност намене ТЦ4 (радне
зоне у насељима-привредни објекти) за предметни простор.
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Слика 1: Извод из ППГ Шапца, Шематски приказ насеља Штитар
са границом обухвата ПДР
Просторним планом је дефинисано ограничење постављања објеката антенских и базних
станица у радијусу од 100м око цркве.

зона од 100м око цркве

црква

основна школа

Слика 2: Приказ радијуса заштитне зоне од 100 м
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I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

ПДР обухвата следеће катастарске парцеле у КО Штитар: 207/1, 207/2 и 207/5.
Оријентациона површина обухвата ПДР износи 93,33 ара. Граница обухвата ПДР је
приказана на графичком прилогу број 1.
I 4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Подручје обухвата ПДР се налази у централној зони насеља Штитар. Приступна
саобраћајница је Улица Баће Туфегџића (општински пут О-3, Штитар - Табановић) која се у
непосредној близини укључује на ДП другог реда бр. 126 (Улица Васе Туфегџића). У
непосредном окружењу локације се налазе основна школа, црква и споменик погинулим и
помрлим Штитарцима од 1912-1919.г.

Сликe 3, 4 и 5: Позиција комплекса у односу на центар насеља Штитар (1), споменик
(2) и улаз у комплекс (3)
зелене површине
резервоар за воду и
ветеринарска амбуланта
складишни објекти

телефонска централа

административни објекат

Слика 6: Постојеће стање - шематски приказ
Власник највеће парцеле у обухвату границе плана, кат.п.бр. 207/1 КО Штитар је Владета
Ристивојевић, који је уједно и наручилац израде урбанистичког плана. На парцели се
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налазе објекти који су се раније користили као пословни објекти у функцији складишта,
радионица и пратеће администрације.
На самом улазу у комплекс налази се зидани објекат који је власништво Владете
Ристивојевића (некадашње земљорадничке задруге) који је изграђен на две катастарске
парцеле: 207/1 и 207/2. Кат.п.бр. 207/2 користи ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" и на њој је
постављен објекат телефонске централе.

Слике 7 и 8: Улични објекат који се налази на две парцеле и објекат телефонске
централе

Слике 9 и 10: Складишни објекти на кат.п.бр. 207/1 КО Штитар
У оквиру парцеле 207/1, налази се посебна катастарка парцела 207/5. Власник парцеле је
Ветеринарска станица А.Д. Шабац која има своје просторије на парцели. На парцели се
налази и објекат резервоара за воду и до њега, преко кат.п.бр. 207/1 води цевовод.
Резервоар и цевовод нису у функцији. Колски приступ парцели је могућ искључиво преко
кат.п.бр. 207/1.

Слика 11: Катастарска парцела 207/5 КО Штитар и објекат резервоара
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Постојеће стање водоводне и канализационе мреже:
У обухвату предметног комплекса, на парцели 207/5, налазе се објекти за подземно
захватање воде, припрему и дистрибуцију – резервоар, пумпна станица и цевовод, који је
коришћен за снабдевање водом насеља преко месног водовода. Након прикључења на
градски водоводни систем и израде нове уличне дистрибутивне мреже објекти на парцели
су стављени ван функције.
У парцелу је ушао цевовод – ПЕ цев профила Ø160 мм.
У улицама које окружују комплекс, нема изведене градске канализациона мреже.
Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних и атмосферских отпадних вода унутар
комплекса, нема конципиран систем каналисања који је у функцији.
Постојеће стање електро енергетске мреже
У обухвату плана детаљне регулације присутни су следећи електроенергетски објекти:
 деоница подземног ел.енергетског кабловског вода 0.4kV из трафо-станице ТС
20/0.4kV “Штитар1 – кула“ до кабловског прикључног ормана (КОП)
на
комерцијално-пословном објекту на комплексу (на кат.парцели бр. 207/1
К.О.Штитар). Кабл је типа PP 00 4x70mm2;
 деоница подземног нисконапонског кабла којим је на електро мрежу прикључена
ветринарска станица на кат.парцели бр.207/4 К.О.Штитар са претходно поменутог
кабловског прикључног ормана. Кабл је типа PP 00 4x16mm2;
 подземни нисконапонски кабловски прикључак црпне станице на кат.парцели
бр.207/5 К.О.Штитар са претходно поменутог кабловског прикључног ормана;
 распон ваздушне нисконапонске мреже на кат.парцели бр.207/2 К.О.Штитар , са
које су остварни прикључци пословног објекта и објекта са комутационим уређајем
фиксне телефонске мреже (МСАН) на поменутој парцели.
Ван обухвата, у простору регулације улице Баће Туфегџића присутан је мешовити вод
20+0.4kV са проводницима типа Al-Č. на бетонским стубовима.
Положај подземних ел.енергетских каблова није евидентиран код РГЗ Службе за катастар
Шабац и на графичком прилогу: План мреже објеката инфраструктуре електро и
телекомуникационе мреже (Р 1:1000) трасе каблова су нанете орјентационо, на основу
података о изведеном стању прибављеним од електродистрибутивног предузећа.
Постојеће стање телекомуникационе мреже
У обухвату плана детаљне регулације, на кат.парцели бр. 207/2 К.О.Штитар постављен је
комутациони уређај фиксне телефоније типа МСАН предузећа за телекомункикације
ТелекомСрбија а.д. Београд. Уређај је у типском контејнеру и део је аутоматске
телефонске централе АТЦ „Штитар“. До МСАНа, а преко поменуте кат.парцеле
постављени су подземни телекомуникациони каблови: спојни (оптички) и приступне и
месне мреже (бакарни). Положај телекомуникационих објеката је дат на графичком прилогу
: План мреже објеката инфраструктуре електро и телекомуникационе мреже (Р 1:1000).
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II ПЛАНСКИ ДЕО
II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ОДРЕЂЕНИХ
ПЛАНОМ ПРЕМА МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ,
ОБЛИКОВНИМ И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА СА ОПИСОМ И КРИТЕРИЈУМИМА ПОДЕЛЕ

На све три парцеле у обухвату плана су планиране намене пословања (радна зона). Даља
подела се односи на подзоне у оквиру доминантне намене:
 Пословни простор: комерцијални и складишни простор,
 Објекти и површине у функцији ПТТ услуга и телекомуникационих делатности
(пословање јавне намене) и
 Комуналне делатности - здравствена заштита животиња.
У складу са Мишљeњeм Одељења за инспекцијске и стамбено комуналне послове градске
управе Шабац 501-4-28/2017-08 од 03.05.2017. дeфинисaнo је дa je пoтрeбнa изрaдa
Стрaтeшкe прoцeнe и донета је Одлука да се израђује стратешка процена утицаја на
животну средину за План детаљне регулације "Млин Ковачевић" у Штитару.
Рaзлoзи зa изрaду Стрaтeшкe прoцeнe дeфинисaни су нa oснoву тeритoриjaлнoг oбухвaтa и
мoгућих утицaja ПДР нa живoтну срeдину, нa слeдeћи нaчин: знaчaj израде ПДР нa зaштиту
живoтнe срeдинe прoизилaзи из пoтрeбe дa сe зaштити живoтнa срeдинa, пoбoљшa
квaлитeт рада и не угрози постојећи квалитет жиовота нa пoдручjу плана и непосредне
околине; пoтрeбe дa сe у oквиру ПДР сaглeдajу питaњa зaштитe живoтнe срeдинe и
oбeзбeди њихoвo рeшaвaњe нa oдгoвaрajући нaчин, директно на самој локацији, зa кoje ћe
сe ПДР утврдити прaвилa урeђeњa и прaвилa грaђeњa; чињeницe дa ПДР прeдстaвљa
oквир зa припрeму и рeaлизaциjу грађевинских прojeкaтa, прoгрaмa и инвeстициoних
oдлукa; пoтрeбe дa сe крoз израду ПДР сaглeдajу и прeдвидe oдгoвaрajућa рeшeњa у циљу
oтклaњaњa пoслeдицa обављања планираних активности на локацији.
Стрaтeшкoм прoцeнoм су примарно рaзмaтрaнa питaњa зaштитe вaздухa, вoдa, зeмљиштa,
заштита од прекомерне буке, кao и другa питaњa зa кoja сe у тoку изрaдe утврди дa
зaхтeвajу oдгoвaрajућу oбрaду. Стрaтeшкoм прoцeнoм нeћe бити рaзмaтрaнa питaњa
вeзaнa зa joнизуjућe зрaчeњe, заштиту живoг свeтa, прирoдe и прирoдних дoбaрa, jeр нa
плaнскoм пoдручjу нису планирани зaгaђивaчи кojи eмитуjу тaкaв нeгaтивaн утицaj.
У складу са Законом, одредбе Извештаја о стратешкој процени су уграђене у нацрт плана и
оне могу бити ограничавајуће за све активности које су овим елаборатом наведене као
планиране.
У складу са препоруком Комисије за планове града Шапца, у току процедуре Раног јавног
увида, о процедури израде ПДР су посебно обавештени: МЗ Штитар, ОШ у Штитару,
"Телеком Србије" и ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" (01-974 од 06.07.2017. и од 07.07.2017).
Допис је послало само предузеће "Телеком Србија" са напоменом да они нису власници
земљишта у обухвату плана. 7010-252136/1 од 10.07.2017.

II 1.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ
НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА

Доминантна намена површина је приказана на графичком прилогу 2, „План намене
површина“.
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Површине јавне намене:
Кат. п. бр. 207/2 КО Штитар: Објекти и површине у функцији ПТТ услуга
и
телекомуникационих делатности су планиране да остану у статусу површине јавне намене.
Величина парцеле је дефинисана према затеченом стању на терену. х
Доминантна намена: ПТТ услуге и сродне делатности.
Компатибилна намена: објекти и површине јавних намена (здравство, образовање, управа,
зелене површине јавне намене); објекти инфраструктуре.
Биланс површина: ~350 m2 БРГП.
Површине осталих намена:
Кат.п.бр. 207/1 КО Штитар:
Доминантна намена: Пословање, радна зона у којој ће се обављати пријем житарица у
силосе, припрема за складиштење, складиштење робе и издавање робе из магацина и
силоса; административне услуге.
Планом се дефинишу услови за изградњу четири нове силосне ћелије (оријентациони
капацитет 4 х 1000t), пријемног коша, пратећих објеката (колске ваге, надстрешнице,
машинске кућице и др), манипулативних површина, дефинисање услова за реконструкцију
постојећих објеката и дефинисање услова за комплетно уређење локације уз
обједињавање планираних и постојећих капацитета уз строго поштовање услова заштите
животне средине. На локацији ће се изградити и недостајући објекти инфраструктуре
неопходни за функционисање комплекса.
Компатибилна намена: пословање (трговина, угоститељство, занатство и услуге, и сл). У
случају да се објекат до улице припоји кат.п.бр. 207/2, тај део површине парцеле се може
користити као површина јавне намене.
Усмеравајуће одредбе: Прoизвoдњa у капацитетима који имају било какве негативне
утицаје на животну средину ниje дoзвoљeнa.
Биланс површина: ~1.050 m2 БРГП.
Кат. п. бр. 207/5 КО Штитар: Површина парцеле може бити у свим облицима својине, при
чему обавезна намена пословање и обавезно је обезбедити службеност колског и пешачког
приступа парцели преко кат.п.бр. 207/1 КО Штитар.
Доминантна намена: објекти инфраструктуре, ветеринарска заштита.
Компатибилна намена: Пословање (радна зона, трговина, угоститељство, занатство и
услуге, и сл).
Биланс површина: ~330 m2 БРГП.
II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

II 1.3.1. Cаобраћај
Приступна саобраћајница комплексу је Улица Баће Туфегџића која према Просторном плану
Града Шапца, Шематски приказ насеља Штитар ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр. 7/12), представља почетну деоницу општинског пута О-3
Штитар - Табановић.
Унутар комплекса планирана је интерна кружна саобраћајница са манипулативним
површинама која омогућава и проходност противпожарног возила у случају интервенције. У
оквиру саобраћајнице на улазу/излазу налази се колска вага. Регулационо решење као и
нивелационе коте приказани су на графичком прилогу "Регулационо нивелациони план ",
са аналитичко геодетским елементима обележавања.
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Сав потребан паркинг и манипулативни простор се обезбеђује искључиво унутар сопствених
парцела без могућности коришћења површина јавне намене.
II 1.3.2. Водовод и канализација
II.1.3.2.1. Водовод
Снабдевање санитарном и противпожарном водом предметног комплекса, обављаће се са
постојећег уличног водовода ПЕДН 160mm у улици Васе Туфегџић или уличног водовода
ПЕДН 110mm у улици Баће Трифуновић.
Унутар комплекса је предвиђена изградња санитарне и хидрантске водоводне мреже преко
једног прикључка на кога су повезују сви мерни уређаји-водомери (један за хидрантску,
један за санитарну водоводну мрежу). Водомерни шахт налазиће се уз колски улаз на
парцели 207/1.
Из водомерног шахта планирана је траса хидрантске воде уз ивицу комплекса повезујући
линију хидрантске воде у прстен са два спољна противпожарна хидранта ради испуњења
противпожарних услова. Хидрантска вода ће се изводити у пречнику 100 мм.
Санитарна вода води ће се изводити уз трасу хидрантске воде до места (тачка В9) које ће
омогућити снабдевање пословног објекта број 2.
Траса планираних инсталација водовода, дефинисана је у простору геодетским
координатама државне геодетске мреже, а списак координата је саставни део графичког
прилога „План мреже и објеката инфраструктуре-водовод и канализација“.
Димензионисање санитарног водовода извршити према хидрауличком прорачуну
(минимални пречник цеви Ǿ20mm (3/4’’). Димензионисање противпожарне мреже извршиће
се на основу противпожарног максимума. Минимални профил противпожарне мреже за
спољну хидрантску мрежу - ПЕДН 110 mm. Пројектном документацијом ће се разматрати
унутрашња хидрантска мрежа у складу са противпожарним захтевима.
II.1.3.2.2. Канализација
Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних и атмосферских отпадних вода унутар
комплекса, обавља ће се по сепаратном систему и врши ће се на самом комплексу,
индивидуалним системом каналисања и сакупљања.
Фекална канализација
Санитарно-фекалне отпадне воде комплекса ће се евакуисати посебном фекалном
канализационом мрежом комплекса, минималног профила 160mm, пада Ј =1.0% која ће
се уливати у резервоар типа водонепропусних емшер, септичких јама или сенкрупа.
Траса фекалног канализационог колектора (Ф1-Ф8), дефинисана је у простору геодетским
координатама темених тачака, које су саставни део графичког прилога „План мреже и
објеката инфраструктуре-водовод и канализација“.
Планирана фекална канализација позиционирана је тако да се налази уз објекте који
потенцијално могу имати санитарне чворове и изводе употребљене воде. Планирана је
изградња ревизионих шахтова на растојању 160хД што представља оптимално растојање
за одржавање мреже и чишћење евентуалних загушења.
Димензионисање фекалне канализације, реципијент објекта и динамике пражњења за
предметни комплекс обавиће се кроз пројектну документацију, у складу са потребама
планираног објекта преко хидрауличког прорачуна.
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Атмосферска канализација
Сакупљање и евакуација атмосферских вода комплекса, предвиђа се посебном интерном
атмосферском канализацијом комплекса која ће се гравитационо одвести до
водопропусних слојева или канала за атмосферску воду.
Атмосферске отпадне воде са коловозних површина, паркинга и платоа, ће се евакуисати
нивелацијом саобраћајних површина ка канализационој мрежи и сливним решеткама,
након чега ће се извршити третман на таложнику са уљним сепаратором. Третирана вода
ће се из сепаратора упуштати у упојну јаму или бунар и контролисано уливати у тло.
Траса атмосферског канализационог колектора (А1-А22), дефинисана је у простору
геодетским координатама темених тачака и позиционирана осовином планираног коловоза,
које су саставни део графичког прилога „План мреже и објеката инфраструктуре-водовод и
канализација“.
Атмосферске отпадне вода са кровова ће се директно разливати по зеленим површинама
или сакупљати у колекторски систем одвођења.
Положај сепаратора се може мењати у оквиру пројектне документације, у зависности од
решења атмосферске канализације унутар комплекса. Димензионисање сепаратора,
обавити кроз пројектну документацију, у складу са хидрауличким прорачуном.
Димензионисање атмосферске канализационе мреже комплекса обавити кроз пројектну
документацију, а на основу хидрауличког прорачуна.
II 1.3.3. Електроенергетика
Задржавају се сви постојећи електроенергетски објекти у обухвату плана детаљне
регулације, осим што се планира измештање деонице подземног кабловског електро
прикључка објекта ветеринарске станице, из зоне изградње силоса на кат.парцели бр.207/1
К.О.Штитар. Задржава се постојећи прикључак на комплексу за откуп, пријем и
складиштење житарица са вредношћу максималне једновремене ел.снаге од 50kW. По
изјави Инвеститора та снага је довољна и за планирану изградњу на комплексу.
У графичком делу елабората, на прилогу: План мреже објеката инфраструктуре електро и
телекомуникационе мреже (Р 1:1000) дат је предлог положаја коридора за подземне
нисконапонске каблове интерног расплета на комплексу, који може бити коригован
Пројектом за добијање грађевинске дозволе, уз услов да се не угрозе постојеће подземне
инстлације и коридори опредељени за изградњу осталих инфраструктура. Поменутим
пројектом определиће се број каблова, тип и пресек проводника у складу са дозвољеним
струјним оптеретљивостима и са прорачуном падова напона до потрошача.
Изградњи силоса на најсевернијој позицији мора претходити измештање постојећег
подземног ел.енергетског кабла на новоопредељену трасу.
Подземни електроенергетски каблови се постављају на дно земљаног рова дубине,
минимално, 1.0m, на слој ситнозрнасте земље или песка дебљине 0.1m. Изнад каблова,
обавезно се постављају пластични штитници и траке за упозорење. Ископ рова мора бити
ручни и опрезан. Ископу треба да претходи планирано нивелисање терена и обележавање
на терену траса постојећих подземних инсталација од стране стручне службе РГЗ Службе
за катастар – Шабац.
У зонама укрштања остварити минимално вертикално растојање
имеђу инсталација од 0.3m, осим од водоводне и канализационе мреже где светло,
вертикално растојање треба да буде 0.4m.
У зонама коловоза саобраћајница, у зонама интерних саобраћајница, манипулативних
платоа и паркинга, подземни ел.ен. каблови се провлаче кроз заштитне PЕ (или PVC) цеви
Ø110mm, које се подстављају тако да је горња ивица цеви на дубини од минимално 1.0m
испод коте асвалтног или армирано-бетонског застора. Узети у обзир да се саобраћај
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пројектује за тешка теретна возила. Поставити и резервне цеви чије крајеве гуменим
заптивакама заштитити од продора земље и влаге.
Пре затрпавања свих ровова, трасе и дубине каблова и цеви уснимити код РГЗ Службе за
катастар Шабац.
Електроинсталације у објектима извести у свему
електродистрибутивног предузећа и са важећим прописима.

у

складу

са

условима

Саставни део елабората су Услови за прикључење на електроенергетску мрежу и
заштитне мере ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, огранак Електродистрибуција Шабац
(бр.8.Л.1.0.0-225676/2 од 08.12.2017.) који су приложени у документационом делу
елабората. У складу са истим, радовима на ископу у зони постојећих подземних
ел.енергетских каблова мора присуствовати овлашћено лице из електродистрибутивног
предузећа, а које ће, на лицу места дефинисати заштитне мере. Сваки ископ мора бити
ручни и опрезан.
II 1.3.4. Телекомуникације и КДС
Саставни део плана су Услови за израду плана детаљне регулације Предузећа за
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. ИЈ „Шабац“ (бр. 7010-325672/1 од 02.10.2017.) а
који су приложени у документационом делу.
Задржавају се сви постојећи телекомуникациони објекти у обухвату плана, с тим што ће се
реализовати модернизација опреме у АТЦ „Штитар“ у ускладу са плановима развоја
телекомуникационог предузећа.
Не планира се прикључак складишта на мрежу фиксне телефоније, уколико се накнадно
укаже потреба за истим, реализвати га ваздушним проводником.
Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких
карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног
функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим
ТК објектима и кабловима ради љиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.
Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телекома
Србија“ за бакарне каблове и оптичке каблове, извршити идентификацију и обележавање
трасе постојећих подземних ТК објеката у зони планираних радова, како би се утврдио
њихов положај.
Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка било
каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке
стабилности, техничке исправности постојећих ТК објеката и каблова. У том смислу, као
заштинта мера за постојеће подземне телекомункационе каблове у зони приступа из улице
Баће Туфегџића планира се механичка заштита коју ће, пре изградње коловоза, о трошку
Инвеститора реализовати искључиво екипа предузећа за телекомуникације.
Услови за изградњу подземних телекомуникационих каблова су идентични условима
условима за изградњу подземних ел.енергетских каблова а који су дефинисани у поглављу
II 1.3.3.Електроенергетика.
Кабловски дистрибутивни систем није изграђен у насељу. По изградњи истог, евентуалне
прикључке комплекса за пријем и складиштење житарица и пословног објекта на
кат.парцели бр.207/2 К.О.Штитар реализвати као ваздушне.
I 1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА,
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

За изградњу свих планираних објеката, минимално је неопходан приступ на површину
јавне намене који може бити остварен и преко интерних саобраћајних површина и правом
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службености приступа, као и обезбеђени прикључци на инфраструктурне мреже и објекте
(минимално електоенергетика).
II 1.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САДРЖАЈЕ И
ОБЈЕКТЕ

ПДР се дефинишу површине јавне намене на кат.п.бр. 207/2 КО Штитар, односно на
новоформираној кат.п. бр. од дела 207/2.
II 1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И
ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И
ЗДРАВЉА ЉУДИ

II 1.6.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту природног и културног наслеђа
У складу са условима који су прибављени приликом израде Просторног плана града Шапца
(“Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12), на
подручју обухвата ПДР, нема природних и непокретних културних добара.
II 1.6.2. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту животне средине
Израда Стратешке процене утицаја планског документа на животну средину је потребна, у
складу са Одлуком да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину за План
детаљне регулације "Млин Ковачевић" у Штитару ("Сл лист Града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева" број 17/12).
Извештајем о стратешкој процени је дат приказ процењених утицаја плана на животну
средину са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање
позитивних утицаја на животну средину
Реализацијом Плана, може се изложити ризику више чинилаца животне средине. Утицај
планских решења на циљеве стратешке процене је одређен на основу циљева стратешке
процене као полазне основе. Процена утицаја планираних активности на подручју плана
може се сагледати кроз еколошке појаве које се дешавају у оквиру самог подручја и кроз
односе подручја са ближом и даљом околином. Основни утицаји Плана детаљне
регулације на животну средину односе на заузимање површина и могућу промену
квалитета ваздуха, квалитета воде, земљишта, као и емитовање буке. Као основни
потенцијални извори загађења животне средине у оквиру Плана детаљне регулације
јављају се услед емитовања буке, отпадне атмосферске воде са интерних саобраћајница и
паркинг простора и санитарно-фекалне воде.
Под појмом загађења ваздуха подразумева се емисија загађујућих материја у околну
атмосферу, које ношене ветром могу угрозити људско здравље, нанети штету животињама,
биљкама и другим природним и радом створеним вредностима.
Планирани комплекс је пословне намене којом ће се обављати пријем житарица у силосе,
припрема за складиштење, складиштење робе и издавање робе из магацина и силоса и
намене у функцији ПТТ и телекомуникационих услуга и ветеринарске заштите, својом
основном функцијом нема значајног утицаја на квалитет животне средине нити се у њима
може десити удес значајних размера.
Процена је да планиране интервенције у простору неће имати значајне утицаје на
загађење ваздуха,вода и тла уз поштовање Закона, подзаконсих аката и др.који регулишу
ову област.
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Под загађивањем вода подразумева се уношење повећаних количина органских или
неорганских супстанци у односу на нормална збивања у природи. Површинске воде се у
хидролошком циклусу загађују на три начина:
 изливањем отпадних (загађених) вода,
 проласком падавинских вода кроз загађено земљиште (пре свега неусловна
сметлишта, јаловишта и депоније) и
 проласком кишних капи кроз загађену атмосферу.
Утицај појединих загађивача на загађивање природних вода је различит. По својој природи,
загађења која потичу из насеља без индустрије, имају далеко мање штетан утицај од
индустријских и појединих расутих загађивача. Такође, није истоветан утицај различитих
индустријских објеката. Редовним активностима у обухвату ПДР настајаће атмосферске
отпадне воде и санитарно-фекалне отпадне воде.
Процена је да планиране интервенције у простору неће имати значајне утицаје на
загађење вода, уз поштовање Закона,подзаконсих аката и др.који регулишу ову област.
Земљиште у обухвату ПДР је према намени грађевинско земљиште. На предметном
подручју неће бити новог заузимања квалитетног земљишта нити промене намене
земљишта. Такође, реализација предметног ПДР не подразумева промену физичких
карактеристика терена нити трајно и привременог одлагања сировина и опасног и
неопасног отпада на земљиште. Применом одговарајућих мера заштите, реализација
предметног ПДР неће генерисати штетне утицаје у смислу загађења земљишта. Процена је
да планиране интервенције у простору неће имати значајне утицаје на загађење
земљишта, уз поштовање Закона, подзаконсих аката и др. који регулишу ову област.
Под буком подразумевамо сваки звук, који делује на човека непријатно, узнемирујуће и
штетно. Звук се преноси ваздухом у отвореном простору или кроз непрекинуте зрачне
пролазе као што су отворени прозори, ходници, системи цевовода и канала.
Допуштени нивои буке у радној средини су изнад допуштених нивоа буке у животној
средини. За разлику од радне средине норме нивоа буке за животну средину су строжије. У
нашим техничким прописима највиши ниво буке у животној средини ограничава се на
вредност 55 dB(А) ноћу и 65 dB(А) дању, а за конкретне локацијске услове у зони 5 Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона
дуж саобраћајница, магистралних и градских саобраћајница, износе 65 dBA за дан и
вече, односно 55 dBA за ноћ), с тим што на граници ове зоне не сме прелазити дозвољене
нивое у зони са којом се граничи. Ова зона се граничи са зоном 4. Граничне вредности
индикатора буке на отвореном простору за зону 4 - Пословно-стамбена подручја,
трговачко-стамбена подручја и дечја игралишта износе 60 dBA за дан и вече, односно 50
dBA за ноћ.
У границама ПДР јављаће се бука и вибрације као последица актиности у будућем објекту
и кретања моторних возила. Саобраћајна бука настаје првенствено као последица кретања
возила којима се допремају и отпремају робе. Саобраћај ће се одвијати планираним
интерним саобраћајницама. Меродавни ниво саобраћајне буке одређен је основним
карактеристикама извора, карактеристикама тока (број возила, структура и меродавна
брзина), условима приступног пута и општим условима простирања. Комплексно
сагледавање проблематике саобраћајне буке у обухвату ПДР могуће је једино ако се њене
карактеристике истраже за конкретне локацијске услове. Процена је да еквивалентни нивои
неће бити посебно изражени, ако се има у виду и просторни распоред објеката у обухвату
ПДР, може се доћи до закључака да овај вид буке неће имати изражене негативне ефекте.
Према томе, бука која потиче од активности у будућем објекту може штетно да утиче само
на становништво које живи у непосредном окружењу. Због тога се морају предузети
одговарајуће мере заштите у циљу спречавања негативног утицаја буке на становништво.
Између угрожених рецептора (стамбени објекти у околним улицима) и будућег пословног
објекта биће формиран заштитни зелени појас који ће додатно умањити штетни утицај
буке.
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На локацији ПДР очекује се појава вибрација које не би значајно угрозила животну средину.
Опасност од штетних утицаја вибрација објективно постоји у појединим фазама рада и
везана је искључиво за радну средину.
Збирни приказ процењених утицаја планских решења на циљеве стратешке процене:
Планирани комплекс је намењен за пословну намену којом ће се обављати пријем
житарица у силосе, припрема за складиштење, складиштење робе и издавање робе из
магацина и силоса и намене у функцији ПТТ и телекомуникационих услуга и ветеринарске
заштите, својом основном функцијом, осим емисије буке и генерисања атмосферских и
санитарно-фекалних вода, нема других значајнијих утицаја на квалитет животне средине.
Утицај планских решења ПДР „Млин Ковачевић“ у Штитару на циљеве стратешке процене
дат је у табели 10.
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Циљeви стратешке процене

Објекти

1.
Смањити ниво
емисије
штетних
материја у
ваздух

1

ПАРКИНГ
ПРОСТОР ЗА
ПУТНИЧКА
ВОЗИЛА

2

0/И

2. Смањити
степен
изложености
становништва
загађеном
ваздуху

3. Смањити
изложеност
становништва
повишеној буци и
вибрацијама

3
4
0 / И С обзиром да се подручје плана
налази у зони државног пута II реда са
повишеним загађењем ваздуха и
повишеним нивоима буке због
интезитета саобраћаја, утицај на
загађење ваздуха и буку ће бити мање
значајан. Системским решењима који су
ван домета решења ПДР могуће је
смањити утицај издувних гасова
(квалитет возила, квалитет горива и сл.)

4.Смањење
загађења речних
токова,
изворишта и
подземних вода

5. Смањење
негативних утицаја
на земљиште

6. Адекватан
третман
отпада

7. Адекватан
третман
отпадних вода

5
0/И
По изградњи
канализационе
мреже, и
сепаратора масти
и уља, неће
постојати
негативан утицај
на подземне и
површинске воде.

6
0/И
Не постоји директан
утицај на земљиште.

7
0/И
Не постоји
директан
утицај

8
0/И
По изградњи
канализационе
мреже за
одвођење
атмосферских
вода, њиховог
третмана не
постоји негативан
утицај на подземне
воде

8. Заштита од
пожара,
експлозија,
хаварија и
других
акцидената и
удеса
9
0 /И
Не постоји
негативан утицај
од пожара.
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0/И
Емисије у ваздух
животне средине
неће бити
оптерећене
полутантима
изнад ГВЕ. Не
постоји значајан
утицај на
загађење
ваздуха.

ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКАТ

Утицај:
0
(?)
+
++
—
— —
(И)

0/И
Емисија полутаната у атмосферу (гасова
и пара) није карактеристично за процес
млевења пшенице и производњу брашна.
Могуће је назнатно загађење ваздуха од
прашине приликом истовара жита,
његовог млевења, као и загађење
изазвано гасовитим продуктима
сагоревања насталих радом мотора
транспортних средстава која допремају
сировину (пшеницу) и одвозе готов
производ (брашно).
У току грејне сезоне (зимски месеци) доћи
ће до емитовања продуката сагоревања у
атмосферу. Ова емисија нема већег
значаја у погледу могућег утицаја на
повећање загађења ваздуха. Наведену
тврдњу је могуће поткрепити следећим
чињеницама: грејање канцеларија се
врши е на струју.
Опрема, која представља изворе буке,
инсталирана је затвореном у
унутрашњости будућег пословног
објекта и на тај начин извори буке су
акустички изоловани од животне
средине. Такође, између угрожених
рецептора (стамбени објекти у околним
улицима) и будућег пословног објекта
биће формиран заштитни зелени појас
који ће додатно умањити штетни утицај
буке.

0/И
Не постоји
директан утицај

0/И
У оквиру предметног
плана настајаће
различите врсте
неопасног и опасног
отпада:
а) амбалажни отпад
(папир) настао у
процесу паковања,
б) индустријски
отпад настао у
процесу млевења
пшенице (чврсте
отпадне материје),
в) отпад настао при
редовном
одржавању,
г) посебни токови
отпада,
д) канцеларијски
отпад,
ђ) комунални отпад.

0/И
Не постоји
директан
утицај

0/И
Не постоји
директан утицај

0 /И
Зависи од
примене прописа
и поступака
заштите који се
дефинишу
посебним
Пројектом.

Сав отпад ће се
одлагати у
затворене металне
контејнере и са
истим ће се
поступати у складу
са важећом
законском
регулативом.

не постоји, нема директног утицаја или нејасан утицај
није познато
укупно позитиван утицај;
веома позитиван утицај;
укупно негативан утицај;
веома негативан утицај;
зависи од имплементације.
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Стратешка процена се бавила генералном анализом и проценом могућих утицаја
планираних решења заштите животне средине у плану. У стратешкој процени, акценат је
стављен на анализу планских решења који омогућавају ефикасну заштиту животне средине
у фази реализације плана. У том контексту, у Извештају су анализирани могући утицаји
планираних активности на чиниоце животне средине и планске мере заштите које ће
потенцијална загађења довести на ниво прихватљивости и у границе које су дефинисане
законском регулативом.
Несумљиво је да при изградњи унутар подручја обухвата плана не постоје негативни
утицаји на животну средину које није могуће предупредити и смањити доследном применом
утврђених планских мера заштите, применом законске регулативе, као и применом
норматива и техничких стандарда.
Опис мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних
утицаја на животну средину
Планска концепција заштите животне средине заснива се на заштити и унапређењу
квалитета животне средине у дефинисаним просторно-еколошким зонама. Заштита
животне средине представља поштовање свих општих мера заштите животне средине и
природе као и свих техничко-технолошких мера и прописа утврђених законском
регулативом и условима надлежних органа. За израду предметног плана, у делу заштите
животне средине, коришћени су услови од надлежних органа и јавних предузећа.
Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру предметног комплекса
сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне
средине и здравља људи. Мере заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на
датом простору што је у функцији циљева одрживог развоја.
На основу наведене документације и анализе стања животне средине у планском подручју
и његовој околини, просторних односа предметне локације са својим окружењем,
процењених могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и услова надлежних
органа и институција, утврђене су следеће мере заштите животне средине:
I. Мере заштите површинских и подземних вода подразумевају се следеће мере:
 Планску и техничку документацију изради у свему према одредбама Закона о
водама и Закона о планирању и изградњи, с тим да се испуне сви технички и водни
услови и нормативи за ову област, потребни водни услови и пројектни задатак
Инвеститора, од стране за то регистрованог предузећа са референцама и
лиценцама пројектаната за сваку фазу радова, на основу постојеће техничке
документације инфраструктурних и водних објеката.
 Опремити предметни комплекс комуналном инфраструктуром и обезбедити
потпуни контролисани прихват зауљених и замуљених атмосферских вода са свих
саобраћајних површина и паркинга и санитарно фекалних отпадних вода.
 Санитарно-фекалне отпадне воде системом интерне канализације одводе се у
водонепропусну септичку јаму.
 Планирати изградњу сепаратора масти и уља за третман потенцијално зауљених и
замуљених атмосферских отпадних вода,
 Све површине оштећене током извођења радова се након окончања радова морају
санирати,
 У случају хаваријског оштећења и изливања моторних уља и горива, оштећења се
морају санирати а загађено земљиште евакуисати преко овлашћеног оператера за
третман и збрињавање ове врсте опасног отпада.
 Атмосферске воде са крова, могу се испуштати на околне зелене површине.
II. Заштита земљишта
 Обезбедити начин прикупљања и поступања са отпадним материјама у складу са
Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр. 36/09, (88/10 и 14/16).
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Чврст комунални отпад одлагати у метални контејнер запремине 1100 литара, који
ће бити постављен у на за то предвиђеној површини у обухвату ПДР. Плато на
којем ће се налазити контејнер мора бити од чврстог материјала (бетон, асфалт).
Трајно депоновање или одлагање отпадних материја или било каквог отпада на
предметној локацији и изван специјалних судова је забрањено.
За опасан отпад обезбедити посебну покривену и затворену просторију која се
може обезбедити од уласка неовлашћених лица.
Неопходно је редовно комунално одржавање и чишћење објекта и окружења чиме
се смањује могућност загађивања.

III. Заштита ваздуха и заштита од буке
 У циљу смањења аерозагађења и буке, планирана је реализација заштитног
зеленила према околним површинама.
 Грејање у пословно-административном делу врши се на струју или фосилним
горивима.
 Монтажа предвиђене технолошке опреме мора се извршити постављањем на
одговарујућа постоља у циљу смањења нивоа буке и вибрација.
 У саставу предвиђене технолошке опреме уграђен је аспирациони систем који
обухвата све делове технолошког процеса у циљу спречавања аерозагађења.
IV. Мере заштита од удеса
 Сви објекти производно-пословног комплекса пројектовати на основу сеизмичке зоне
угрожености и према меродавном статичком оптерећењу.
 Пројектована је изградња спољне и унутрашње противпожарне хидрантске мреже.
 Енергентске потребе производно-пословног објекта су обезбеђене прикључењем на
електроенергентску мрежу у свему према условима надлежне електродистрибутивне
организације.
 Предвиђена је заштита производно-пословног објекта од атмосферског пражњења
постављањем громобранске инсталације.
 Сепаратним пројектовањем инсталација, нарочито електричних, предвиђене су све
мере заштите од пожара.
 Пројектним решењем интерне саобраћајнице и манипулативног платоа, омогућен је
повољан прилаз ватрогасним возилима, њихово окретање и приступност
интервенције свим деловима производно-пословног објекта.
 Целом границом комплекс је ограђен одговарајућом оградом са са капијама које се
закључавају.
IV. Друге заштитне мере
 За делатност и објекте у оквиру комплекса, уколико се покаже потреба (мишљење
даје надлежни орган), израдити студију процене утицаја на животну средину, у
складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник
РС“ бр. 135/04 и 36/09). Пријава радова не може се поднети без сагласности и
Решења надлежног органа.
 Извршити правилан избор опреме према технолошким захтевима, а према важећим
техничким прописима и према важећим СРПС и међународним стандардима. Сву
уграђену опрему мора да прати неопходна атестна документација.
 Потребно је извршити избор материјала за подове, зидове и плафоне у складу са
захтевима датог простора, водећи рачуна о њиховој трајности, одржавању и
естетици. Такође, сви материјали морају бити у складу са противпожарном
заштитом објекта, термичком и акустичном заштитом.
 На предметној локацији као ни у ближој околини, нема заштићених ни добара
евидентираних за заштиту, те стога нема посебних обавеза.
 Пратити земљане радове и обавезно зауставити радове и обавестити надлежни
Завод за заштиту споменика културе уколико се открију археолошки остаци.
 С обзиром на намену, Техничком документацијом правилно извршити распоред
спољних и унутрашњих комуникација и распоред просторија у објекту. Спољни
изглед објекта у оквиру комплекса прилагодити намени околног простора.
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Зелене површине унутар комплекса уклопити са околином. Све површине се
озелењавају високо декоративним врстама зеленила. Урадити Главни пројекат
уређења и озелењавања. Распоред високог дрвећа поштоваће положај објекта,
намене, сенке коју праве у току дана и распоред прилазних стаза и интерних
саобраћајница. Диспозиција садње високе вегетације биће усаглашена са трасама
подземних инсталација. Код избора врста за озелењавање превасходно ће се
користити оне које имају способност веће апсорпције буке и немају посебних
захтева за одржавање. То подразумева да се користе аутохтоне врсте лишћара као
и аутохтоне врсте лишћара, четинара и шибља.

II 1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд пoжaрa
Техничким условима МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације
у Шапцу, бр. 217-11986/17-1 од 18.09.2017. дефинисано је следеће:
- Пре издавања локацијских услова неопходно је од надлежног органа прибавити
посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно
постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима у
складу са одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим
гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) и одредбама чл. 16, став 1 Уредбе о
локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/15 и 114/15).
- У поступку прибављања Локацијских услова, потребно је од надлежног органа за
заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и
експлозија сходно чл. 16, став 2 Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС",
бр. 35/15 и 114/15) узимајући у обзир да због специфичности објекта, ПДР не може
садржати све неопходне могућности, ограничења и услове за изградњу објеката,
односно све услове за заштиту од пожара и експлозија.
- У погледу испуњености основних захтева заштите од пожара, приликом
пројектовања и изградње објеката и то на начин утврђен посебним прописима и
стандардима којима је уређена област заштите од пожара и експлозија и проценом
ризика од пожара којим су исказане мере заштите од пожара за конструкцију,
материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима, објекти
морају бити изведени у складу са Законом о зашитити од пожара ("Сл. гласник РС",
бр. 111/09 и 20/15).
- Фазну градњу, уколико ће изградња трајати дуже, предвидети да свака фаза
представља техничко-технолошку целину која може самостално да се користи.
- Приступне саобраћајнице и платое око објеката пројектовати за несметан прилаз
ватрогасних возила и евакуацију, на основу важећег Правилника о техничким
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 8/95).
- Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу која се пројектуује у складу са
Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара
("Сл. лист СФРЈ" бр. 30/91)
- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
складишта од пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ", бр. 24/87).
- Придржавати се Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонским
мрежа и припадајућих трансформаторских станица ("Сл. лист СФРЈ", бр. 13/78 и
37/95).
- Придржавати се Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације
ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95).
- Придржавати се Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од
атмосферског пражњења ("Сл. лист СФРЈ", бр. 11/96).
- Реализацију објекта извршити у складу са одредбама Правилника о техничким
нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 87/93).
- Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким
нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара
("Сл. лист СРЈ", бр. 24/93).
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Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким
мерама за погон и одржавање електроеенргетских постројења и водова ("Сл. лист
СФРЈ", бр. 41/93).
Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за уземљење
електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V ("Сл. лист СРЈ", бр.
61/95).
Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за уземљење
електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V ("Сл. лист СФРЈ", бр.
4/74, 13/78 и "Сл. лист СРЈ", бр. 61/95).
Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
електроенергетских постројења од пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 74/90), као и других
правилника и стандарда са аспекта заштите од пожара који произијазе из горе
наведених законских и подзаконских аката.

II 1.6.4. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa
Приликoм утврђивaњa рeгулaциje сaoбрaћajницa, грaђeвинских линиja и услoвa зa
изгрaдњу oбjeкaтa, oбeзбeђeни су oснoвни услoви прoхoднoсти у случajу зaрушaвaњa
oбjeкaтa. Сви нoви oбjeкти мoрajу бити прojeктoвни и извeдeни прeмa услoвимa из
сeизмикe и сa пoстaвљeним грoмoбрaнским инстaлaциjaмa.
II 1.6.5. Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту људи и дoбaрa
Oснoвнa мeрa цивилнe зaштитe кoja сe мoрa плaнирaти у плaну jeстe мeрa склaњaњa
запослених. Обзиром да се овим урбанистичким планом предвиђа изградња појединачних
објеката са минималним бројем запослених, нема основа за утврђивање посебних мера
склањања становништва. Препоручује се изградња заклона на локацијама који могу
послужити сврси склањања запослених у условима ратне угрожености.
II 1.7. УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ

У случају изградње објеката у јавној употреби на кат.п.бр. 207/2, неопходно је применити
одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) као и Закона о спречавању
дискриминације особа са инвалидитетом Србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06).
II 1.8. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ САНАЦИЈЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ
ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ УСЛОВИ

На подручју обухвата ПДР, нема објеката за које је потребно радити конзерваторске
услове.
II 1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Објекти у зависности од врсте и намене морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и
одржавани на начин на који се обезбеђују прописана енергетска својства која су утврђена
Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/11).
Осим примене грађевинских материјала који испуњавају захтеве енергетске ефикасности,
на објектима високоградње и на слободним површинама у обухвату плана је дозвољено
постављање уређаја и апарата који омогућавају коришћење обновљивих извора енергије.
II 1.12. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Изградња објеката на парцелама се може вршити фазно, у складу са захтевима и
потребама инвеститора.
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II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења су дефинисана као општа и посебна правила према дефинисаним
зонама. Правила грађења служе за регулисање изградње објеката и површина у оквиру
границе ПДР, где се спровођење врши директно, издавањем Локацијских услова на основу
овог плана.
II 2.1. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ И МАКСИМАЛНУ ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ПДР се дефинишу следећи услови за парцелацију / препарцелацију:
 Кат.п.бр. 207/5 КО Штитар остаје у оквиру постојећих катастарских граница.
Парцели се мора обезбедити службеност колског и пешачког прилаза преко
кат.п.бр. 207/1 до површине јавне намене. Уколико постоје међусобне сагласности,
парцела се накнадно може припојити кат.п.бр. 207/1.
 Пројектом парцелације/препарцелације одвојити део кат.п.бр. 207/2 КО Штитар и
припојити суседној, 207/1, у складу са постојећим стањем на терену, по ободу
објекта.
План грађевинских парцела је дефинисан графичким прилогом 6, „План грађевинских
парцела“ (прва могућност).

II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Дефинишу се следећа правила грађења:
РAДНE ЗOНE У НАСЕЉИМА
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
приступи
Осим кат.п. бр. 207/5 којој се мора задржати постојеће право службености
пaрцeлaмa колског и пешачког приступа на површину јавне намене, остале грaђeвинскe
пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa површину јавне намене.
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.
услoви зa
постојећи објекти Сви постојећи објекти се задржавају у изведеном
изгрaдњу
стању. Могућа реконструкција и доградња до
oбjeкaтa
максимално дефинисаних урбанистичких параметара.
изградња нових
На парцелама у обухвату плана се могу градити
објеката
објекти и постављати технолошки уређаји и опрема
који су дефинисани овим планом у складу са
дефинисаним
доминантним
и
компатиблиним
наменама и урбанистичким параметрима.
Димензије силоса су дефинисане капацитетима
складишног простора а објекти се могу посебно
пројектовати и градити или се постављати типски.
Хоризонталне димензије објекта се не условљавају планом се само дефинише зона у оквиру које се
постављају.
На парцелама се могу градити и други, непоменути
нови објекти као и постављати технолошки уређаји и
опрема до максимално дефинисаног индекса
заузетости.
Сви непоменути услови који нису дефинисани планом,
дефинисаће се у складу са условима и правилима који
су дефинисани Правилником о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС",
бр.22/15) и другим, важећим законским и подзаконским
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актима.
За потребе изградње нових објеката ће се утврдити
Локацијски услови на основу овог плана.
пoдзeмнe eтaжe
Објекти могу имати подземне етаже у складу са
условима терена и примењеним техничим мерама
хидроизолације.
индeкс зaузeтoсти
50%
пaрцeлe
грaђeвинскe
Планом се задржава постојећа грађевинска линија
линиje
према Улици Баће Туфегџића. Све остале
грађевинске линије су грађевинске линије постојећих
објеката који се задржавају у изведеном стању.
Планом се дефинише зона забрањене изградње
објеката виших од 12 м (висина слемена) и
постављање уређаја (базних станица и антенских
стубова и сл) који су виши од 12м у радијусу од 100м
од објекта цркве.
Објекти силоса чија је изградња планирана овим
урбанистичким планом се граде или постављају у
оквиру зоне која је дефинисана графичким прилогом.
У случају изградње нових објеката на парцелама,
неопходно је поштовати бочна одстојања од суседних
међа, минимално 1,0 и 3,0м уколико се ради о
објектима до спратности П+1, односно минимално за
половину висине венца од међе, уколико се ради о
вишим објектима.
крoвoви
Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд
нajвишe 40° (не односи се на силосе).
пoдкрoвљa
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,8м.
oдвoђeњe
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje
aтмoсфeрских вoд дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
спрaтнoст
Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+1. Укoликo сe
рaдe вeлики мaгaцини и сл, мaксимaлнa свeтлa висинa
oбjeкaтa мoжe бити дo 12 м. Овa oдрeдбa сe нe oднoси
нa силoсe и технолошку опрему чија се максимална
висина не ограничава.
пaркирaњe Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пословних oбjeкaтa
пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн
пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 70м2
кoриснoг прoстoрa или једно паркинг место на три запослена лица.
урeђeњe
Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe
слoбoдних свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзе пoстojeћи oбjeкти. Обавезно је формирање
пoвршинa
зелених заштитних коридора према суседима, садњом високих биљних
врста. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру
инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну
кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
интeрвeДoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa до максимално
нциje нa
дефинисане спратности иколико задовољавају минималне удаљености од
пoстojeћим суседних међа. У случају каснијих захтева за реконструкцијом, доградњом
oбjeктимa
објеката, иста је дозвољена до максимално дефинисаних параметара.
изгрaдњa
других
oбjeкaтa
нa
пaрцeли
пoмoћни
oбjeкти

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa
кoмпaтибилнe нaмeнe као и помоћних и пратећих објеката (нaдстрeшницe,
пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурне мреже и oбjeкти и сл).
Пoмoћни прoстoр смeстити у постојећих oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa
пaрцeли.
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oгрaђивaњ
e пaрцeлa
пoсeбни
услoви
oбjeкти
чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм.
Oгрaдe прeмa пoвршинaмa јавне намене су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на
суседној парцели постоји стамбени објекат са прозорским отворима, ограда
не може својом висином нарушавати инсолацију отвора.
Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама.
У оквиру граница плана није дозвољена изградња стамбених објеката, осим
апартманске јединице за чувара.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким
елаборатима (извештај о стратешкој процени, трговина алкохолним пићима
и близина коцкарница у близини школа и сл).
II 2.34. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Нa пoдручjу oбухвaтa нису рaђeнa детаљна инжeњeрскo-гeoлoшкa истрaживaњa. За
парцеле на којој ће се градити нови објекти спратности изнад П+2, самим тим и за потребе
изградње објеката силоса, препоручује се израда посебног геомеханичког елабората којим
ће се утврдити детаљни услови терена.
Генералном рејонизацијом, комплекс се налази у инжењерско геолошком рејону IV.
Инжeњeрскo-гeoлoшки рejoн IV oбухвaтa сeгмeнтe aлувиjaлнe рaвни нa кojимa су тaлoжeни
бaрски лeсoиди. Oвe нaслaгe изгрaђeнe су oд пeскoвa лeсoиднoг типa, aлeвритских пeскoвa
и aлeвритских глинa мркo-сивe бoje, сa гвoжђeвитим примeсaмa и биљним дeтритусoм. У
нajвишeм сeдимeнтaциoнoм нивoу, oви сeдимeнти сe нaизмeничнo смeњуjу сa бaрским
твoрeвинaмa и тo у пaкeтимa мaлe дeбљинe oд 0.3-1м. Укупнa дeбљинa бaрских лeсoидa je
нajчeшћe дo 10 м, aли je мoгућe, дa у пaкeту сa сeгмeнтимa aлувиoнa, дeбљинa изнoси и дo
30 м.
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa





Тeрeн je рaвничaрски, сa пaдoм дo 5 %;
Вoдoзaсићeњe тлa je кoнстaнтнo, нeпoсрeднo испoд пoвршинe тeрeнa, у вишим
зoнaмa испoд двa мeтрa дубинe, сa oсцилaциjaмa пoдзeмних вoдa у функциjи
вeртикaлнoг билaнсa и вoдoстaja рeкa;
Нajнижи тeрeни уз приoбaљe Сaвe угрoжeни су пoплaвним тaлaсoм изaзвaним
нискoпрoцeнтним вoдaмa;
Нeстaбилнoсти тeрeнa нису присутнe, oсим рeтких лoкaциja нa кojимa сe дeшaвajу
прoцeси oдлaмaњa oбaлa, нajчeшћe у тoку вeликoг прoтoкa вoдa;

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
 Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje, дeлoм и oдбрaнe и зaштитe oд
пoплaвних вoдa, кao и кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;
 Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
 Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм шљункoвитим грaнулaтoм;
 Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa;
 Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa зa 7 и 7+0 МCS сизмичкoг интeнзитeтa.
Услoви изгрaдњe



Хидрoтeхнички oбjeкти oдбрaнe и зaштитe oд вoдa, у пoдручjимa ближим приoбaљу
Сaвe – нaсипи, бeдeми, лукoбрaни, прojeктуjу сe нa мaксимумe вoдoстaje зa
кaтaстрoфaлнe вoдe;
кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa oптимaлним нaгибимa дo 3 %, a
oслaњajу сe нa срeдњe стишљивo тлo, пa je сaмo лoкaлнo нeoпхoднo прeдвидeти
сaнaциoнe пoдлoгe, oд грубoзрнoг шљунчaнoг грaнулaтa мeшoвитих фрaкциja; кoд
вeћих нaгибa и дубoких искoпa, пoтрeбнa je зaштитa лaким пoдгрaдaмa, лoкaлнo и
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кoмбинaциjoм рaзупирaњa и крaтких шипoвa; тлo je у дубoким искoпимa прeтeжнo
нeстaбилнo и склoнo oдлaмaњу; свудa сe пojaвљуjу пoдзeмнe вoдe, пa je зa
извoђeњe рaдoвa нeoпхoднo цпљeњe;
Oбjeкти линиjскe инфрaструктурe, шaхтe, рaстeрeтнe и црпнe стaницe, кao и други
oбjeкти инфрaструктурe, извoдићe сe у срeдњe, лoкaлнo слaбo нoсивoм тлу,
нejeднaкe стишљивoсти; фундирaњe сe мoжe извoдити дирeктнo, уз квaлитeтнe
сaнaциje тaмпoнимa oд шљункa при нaпoнимa изнaд 150 kN/m2 или нa дубoким
тeмeљимa; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa призeмљa нa стaлни вoдeни
нивo, кao и издизaњe oбjeкaтa нивeлaциoним нaсипимa у зoнaмa утицaja пoплaвa;
Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити шљунчaним грaнулaтoм, aли и тлoм из
лoкaлних искoпa нe дубљих oд 2м;
Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, грaдe
сe уздирeктнo тeмeљeњe, нa свим врстaмa тeмeљa, при нaпoнимa у тлу дo 150
kN/m2, сaнaциjoм тeмeљнoг тлa шљунчaним тaмпoнимa, зa нaпoнe дo 200 kN/m2 или
тeмeљeњeм нa дубoким тeмeљимa;
Сaoбрaћajницe сe грaдe нa тлу нeпoвoљнoм кao пoстeљицa, зa кoje je нeoпхoднa
пoпрaвкa мeшaњeм, прoсушивaњeм и прoсejaвaњeм, или пoтпунa зaмeнa нaсипимa
oд других мaтeриjaлa (кoпнeни лeсoви или шљунaк, кaмeнa дрoбинa и сл);
Oбjeкти грoбљa у вишим зoнaмa рejoнa, грaдe сe у рeлaтивнo пoвoљним услoвимa,
гдe су нивoи oсцилaциje пoдзeмних вoдa испoд 3 м дубинe; у нижим зoнaмa
нeoпхoднa су нaсипaњa, мoжe и oвим тлoм из искoпa плићих oд двa мeтрa, или тлoм
oд кoпнeних лeсoвa сa сусeднoг пoбрђa;
Дeпoниje нe мoгу бити лoцирaнe у oвим рejoнимa збoг близинe издaнских вoдa,
близинe вoдoтoкa, пoтeнциjaлних пoплaвa;
Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je дубoким бунaримa из jeзeрских сeдимeнaтa,
из пeскoвa и шљункoвa oгрaничeнoг хoризoнтaлнoг и вeртикaлнoг рaспрoстрaњeњa.
II 1.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

Нема обавезе израде урбанистичког пројекта. За потребе изградње свих објеката и мрежа
инфраструктуре у обухвату ПДР, издаће се Локацијски услови, директно на основу овог
урбанистичког плана.

II 1.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ
УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА

Нема обавезе расписивања јавног архитектонско - урбанистичког конкурса за изградњу
објекта на локацији.

II 3. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР
Саставни део ПДР су следећи графички прилози:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Граница обухвата ПДР
План намене површина
Регулационо-нивелациони план
План мреже и објеката инфраструктуре- водовод и канализација
План мреже и објеката инфраструктуре- електро и телекомуникационе мреже
План грађевинских парцела
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