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II. ГРАФИЧКИ ДЕО
Саставни део Плана детаљне регулације су следећи графички прилози:
Анализа постојећег стања
01Док Катастарско топографски план...................................................................Р 1:1000
02Док Власнички статус земљишта ......................................................................Р 1:1000
03Док Постојећа намена површина ......................................................................Р 1:1000
Планирано стање
-Изводи из Плана генералне регулације „Шабац“-ревизија................................................ Р 1:5000
-01-1 Инжењерско-геолошка карта
-01-2 План намене површина
02 Катастарско-топографски план са границом обухвата .................................................. Р 1:1000
03 План намене површина ..................................................................................................... Р 1:1000
04 План нивелације и регулације .......................................................................................... Р 1:1000
04а Попречни профили саобраћајница .......................................................................... Р 1:100
05 Водоводна мрежа ............................................................................................................. Р 1:1000
06 Технолошка, атмосферска и санитарна канализација .................................................. Р 1:1000
07 Електро- мрежа, Tk мрежа и гасовод .............................................................................. Р 1:1000
08 Синхрон план инсталација ................................................................................................ Р 1:1000
09 План спровођења .............................................................................................................. Р1:1000
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА
IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ДЕО БЛОКА 390“ У ШАПЦУ
(ХЕМОФАРМ)

-УП за изградњу система за пречишћавање отпадних вода у “Хемофарм” д.о.о. Шабац у улици
Хајдук Вељкова бб на к.п. бр. 6916/1 КО Шабац (353-2-21/13-11 од 15.11.2013.)-реализован

-Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и изградњу објеката „Лековит“ бр. 353-2-14/1011 од 01.12.2010.г.-у Плану генералне регулације „Шабац“-Ревизија није наведено да се примењује
2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Изради предметног планског документа се приступило на захтев Инвеститора, „Хемофарм“АД
Вршац (Огранак погон Шабац) и „Лековит“ ДО Шабац.

Плaном дeтaљнe рeгулaциje „Део блока 390“ у Шапцу (Хемофарм), дефинишу се услови уређења
и грађења за комплексе „Хемофарм“ ДОО Вршац и „Лековит“ АД Шабац.
Циљ израде плана је:
Комплекс „Хемофарм“ ДОО Вршац
‐Дефинисање услова за изградњу, доградњу, и реконструкцију објеката
‐Дефинисање резервне површине на којој ће се примењивати услови изградње дефинисани за
радну зону „Исток“
‐Дефинисање услова за изградњу саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
‐Дефинисање услова и мера заштите у функцији унапређења животне средине. У поступку израде
нацрта Плана израђен је Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину који је
саставни део истог,и др.
„Лековит“ АД Шабац
‐Дефинисање услова изградње објеката у оквиру комплекса
‐Дефинисање услова за изградњу саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
‐Дефинисање услова и мера заштите у функцији унапређења животне средине. У поступку израде
нацрта Плана израђен је Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину који је
саставни део истог,и др.
3. OБУХВАТ ПЛАНА
Графички прилог: 02. Катастарско–топографски план са границом обухвата
Грaницa урбaнистичкoг плaнa oбухвaтa:
- Комплекс „Хемофарм“АД Вршац, површине 15.08.63 ха који обухвата кат.парц.бр. 6916/1,
К.О.Шабац, која је настала спајањем кат.парц.бр. 6916/1 и кат.парц.бр. 6916/2, К.О.Шабац , спајање
је извршено након доношења Одлуке о приступањеу предметног планског документа.
- Комплекс „Лековит“ ДО Шабац, површине 0.25.97 ха (кат.парц.бр. 6916/3, К.О.Шабац).
-део кат.парц.бр.6917/9,-РС, Корисник Град Шабац и 14424/1,-РС, ЈП „Путеви Србије“ држалац, обе
у К.О.Шабац (део улице Хајдук Вељка)
Бројеви катастарских парцела приказани су на "Геодетској подлози", у размери 1:1000.У случају
неусаглашености бројева наведених катастарских парцела и бројева катастарских парцела са
графичког прилога, важе подаци са графичког прилога.
4. ИЗВOД ИЗ ДOКУМEНТAЦИJE ВИШEГ РEДA И OСТAЛE ДOКУМEНТAЦИJE OД ЗНAЧAJA ЗA
ИЗРAДУ УРБAНИСТИЧКOГ ПЛAНA
-Извод из Плана генералне регулације „Шабац“-ревизија,
-01-1-Инжењерско-геолошка карта
-01-2- План намене површина
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4.1. Извод из плана вишег реда
Подела простора на посебне целине и концепција уређења
Подручје Плaнa дeтaљнe рeгулaциje „Део блока 390“ у Шапцу (Хемофарм), је дефинисано у
Плану генералне регулације „Шабац“ -ревизија, ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр. 18/15),у оквиру просторне целине V- Исток која је доминантно
разрађена као радна зона у којој доминира комплекс хемијске индустрије.
Неопходно је дефинисање система прикупљања и одвођења атмосферских вода и индустријских
отпадних вода уз изградњу посебног постројења за пречишћавање.
Општи циљ је уређење комплетне територије уз санацију терена и максимално поштовање услова
заштите животне средине.
Такође, предметна локација је дефинисана као простор за обавезну израду плана детаљне

регулације са дефинисаним блоком 390.
Блок бр: 390
Назив: "Зорка - радна зона Исток 2"
Плански документ: ПГР - Ревизија до доношења ПДР (обавезна израда)
Доминантна намена: РзИ, Рз1, И *
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом: хемијска индустрија. Обавезно
дефинисање површина јавне намене (сукорисничких површина) са дефинисањем коридора
инфраструктурних система.
*
РзИ - РАДНА ЗОНА "ИСТОК"
Рз1- РАДНА ЗОНА ПОРЕД ДРЖАВНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА
И- ОБЈЕКТИ, МРЕЖЕ И КОРИДОРИ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Посебни услови за израду Плана детаљне регулације"Зорка - радна зона Исток 2"
(блок 390):
«Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном представом терена. Основни
циљеви су: утврђивање услова за уређење простора дела радне зоне Исток у смислу дефинисања
површина јавне намене унутар комплекса и повезивање са објектима и мрежама
инфраструктурних коридора са друге стране Улице Хајдук Вељка. Планом ће се дефинисати
коридори, мреже и објекти јавне инфраструктуре који су неопходни за функционисање како
објеката у радној зони, тако и за функционисање других градских потреба.“
-Територија Плана детаљне регулације „Део блока 390“ у Шапцу (Хемофарм) се налази у оквиру
Инжењерско-геолошких реона V и VI, у степену сеизмичког интензитета 8º+ МКС.
-Предметна територија се налази у трећој зони заштите изворишта Мали забран, са изграђеном
водоводном, ел.енергетском, гасоводном мрежом у ул. Хајдук Вељка.
-Од југо-источне стране предметног простора према северо-западу се налази подземни ЕЕ кабл
док је и са западне стране планирано будуће снабдевање ел. Енергијом назначеним коридором.
-из улице Хајдук Вељка постоји прикључење постојећим подземним ТТ каблом са ТТ изводом на
објекту са назнаком капацитета и кабловским подручјем.
-из улице Хајдук Вељкове води прикључење на челични гасовод 10-12 бара
-На територији плана не постоје заштићена природна и културна добра.
4.2. Преглед прикупљених података и услова надлежних институција
За потребе израде Плaнa дeтaљнe рeгулaциje „Део блока 390“ у Шапцу (Хемофарм), прикупљени
су услови надлежних институција:
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Услови надлежних институција:
НАЗИВ УСТАНОВЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕЋА
Ј.П.“Електродистрибуција“-Шабац
„Зорка енергетика“ -Шабац
ЈКП "Водовод - Шабац", Шабац

ЈП за управљањем грађевинским
земљиштем Шабац
ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац
Сектор за гасовод
ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац
Сектор за вреловод
Дирекција за путеве Града Шапца
Предузеће за телеком. "ТЕЛЕКОМ" Србија
АД Београд Извршна јединица Шабац
ЈКП „Стари град“, Шабац
ЈВП "Србијаводе",ВПЦ "Сава"- Београд, Н.
Београд
РС, Министарства одбране, Сектор за
материјалне ресурсе, Управа за
инфраструктуру
РС Министарство унутрашњих послова,
Сектор за ванредне ситуације, Оделење за
ванредне ситуације Шабац
ЈП „Србијагас“, Н.Сад
Завод за заштиту споменика културе
"Ваљево", Ваљево
Завод за заштиту природе Србије, Нови
Београд
РС, Републики хидрометеоролошки завод
Србије, Одељење за климатологију,
Београд
РС, Републички сеизмолошки завод,
Београд
РС, Министарство здравља, Одељење
санитарне инспекције, Мачвански округ,
Одељење Шабац
РС, Град Шабац, Градска управа Града
Шапца, Одељење за инспекцијске и
комунално-стамбене послове

БРОЈ И ДАТУМ
ЗАХТЕВА
01-799 од
12.07.2016.г
01-799 од
12.07.2016.г
01-799 од
12.07.2016.г

01-1144 од
04.10.2016.г.
01-799 од
12.07.2016.г
01-799 од
12.07.2016.г
01-799 од
12.07.2016.г
01-799 од
12.07.2016.г
01-799 од
12.07.2016.г
01-799 од
12.07.2016.г
01-799 од
12.07.2016.г

БРОЈ И ДАТУМ
ПРИСПЕЋА
8.1.0.0.-189304/1 od
06.08.2016.g.
Од 04.08.2016.г.
СР-21425/16 од
20.07.2016.г. , СР-214/14 од
08.10.2014.г. , Р-128/04
.2014од 14.04.2014.г. , Р129/04.2014 од 14.04.2014.г.
и СР-161/16 од 06.09.2016.г.
и СР-172/16 од 20.09.2016.г.
2066/2016 од 13.10.2016.г.
01-974/16 од 14.07.2016.г.
01-1050/16 од 25.07.2016.г.

/
7010-268021/1 од
08.08.2016.г.
2913/1 od 13.07..2016.g.
2233-6 од 16.09.2016.г.

01-799 од
12.07.2016.г

217-7056/16-1 од
18.07.2016.г.

01-799 од
12.07.2016.г
01-799 од
12.07.2016.г
01-799 од
12.07.2016.г
01-799 од
12.07.2016.г

06-03/20520 од 11.10.2016.г.

01-799 од
12.07.2016.г
01-799 од
12.07.2016.г

337/1 од 11.08.2016.г.
020-1412/3 од 17.08.2016.г.
92-III-I-49/2010 od
07.07.2010.g. услови
добијени за потребе израде
ПП
02-399/16 од 2016-07-15
530-353-16/2016-10

501-4-24/2016-08 од 07.
06.2016.г.
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РС, Министарство пољопривреде и заштите
животне средине
Републичка дирекција за воде

01-969 од
17.08.2016.г

/

Република
Србија,
Министарство
пољопривреде и заштите животне средине,
Агенција за заштиту животне средине,
Београд
Министарство рударства и енергетике,
Београд

01-799 од
12.07.2016.г

/

01-799 од
12.07.2016.г

351-01-00014/2016-06 oд
24.08.2016.г.

Сви добијени услови су саставни део документације Плaнa дeтaљнe рeгулaциje „Део блока
390“ у Шапцу (Хемофарм), и морају се поштовати.
5.АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА
5.1.Геодетска подлога
Графички прилог бр.01Док-Геодетска подлога
Геодетска подлога је одрађена као ажурно катастарско топографско стање у дигиталном и
аналогном облику. За комплекс „Хемофарм „ АД Вршац подлогу је израдио Пројектни биро
ТЕРРАПРОЈЕКТ Шабац, а за комплекс «Лековит» ДОО Шабац подлогу је израдио Привредно
друштво «ГПС ГЕОЛЕГАЛ» ДОО Шабац.
5.2. Власнички статус земљишта
Графички прилог бр.02Док-"Власнички статус земљишта".
На графичком прилогу "Власнички статус земљишта" приказане су парцеле у обухвату а у складу
са својинским односима:
Комплекс „Хемофарм“:
-6916/2, К.О.Шабац, Хемофарм акционарско друштво фармацеутско-хемијске индустрије–корисник
-6916/1, К.О.Шабац, Хемофарм акционарско друштво фармацеутско-хемијске индустрије –корисник
У поступку израде нацрта Предметног планског документа дошло је до спајања кат.парц.бр. 6916/2
и 6916/1, К.О.Шабац у РС Катастар непокретности Шабац, при чему је укинута кат.парц.бр. 6916/2,
К.О.Шабац.
На кат.парц.бр. 6916/1, К.О.Шабац постоји имовински спор.
Комплекс „Лековит“ ДО Шабац:
-6916/3, К.О.Шабац, „Лековит“ ДО Шабац, - приватна својина. На парцели постоји хипотека.
Земљиште у обухвату је градско грађевинско земљиште (КО Шабац).
Подаци о катастарским парцелама (начин коришћења земљишта и облици својине на
катастарским парцелама) у обухвату ПДР-е, преузети су са Интернет сервиса
WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb,
5.3. Намена површина, парцела и објеката и стање изграђености
Графички прилог бр. 03Док Постојећа намена површина
У обухвату плана се налази градско грађевинско земљиште.
План детаљне регулације „Део блока 390“ у Шапцу обухвата индустријски комплекс „Хемофарм“,
Д.О.О. Вршац и комплекс „Лековит“ ДО Шабац.Приступи комплексима су омогућени из улице
Хајдук Вељка.
Комплекс „Хемофарм“ АД Вршац
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Намена комплекса је производња чврстих, течних и получврстих фармацеутских производа.
Укупан број запослених је 350 (Шабац).
Поред главног улаза у комплекс постоји још један улаз оријентисан на улицу Хајдук Вељкову који
се не користи и један у ограђени и изградђени део комплекса у јужном делу, који се такође не
користи.
Од укупне површине која се води на „Хемофарм“АД Вршац индустријски комплекс заузима око 7,9
ха док је остатак неизграђено земљиште. Изграђени комплекс је ограђен, док је неизграђени део
неограђен.
Намена објеката
1- Портирница са надстрешницом, канцеларијским простором и санитарним чвором
2- Магацин за амбалажу са канцеларијским простором
3а- Управна зграда, лабораторија/контрола квалитета, фабрика лекова
3а1- Расхладни систем управне зграде
3а2- Зграда техничких гасова
3б- Фабрика лекова
3б1- надстрешница за магацин амбалаже ( у току је реконструкција надстрешнице у затворени
објекат)
4- Котларнице: а-котларница са собом за надзор, б-котларница
5-Резервоар за лож уље
6-Био блок-пречишћавање санитарних вода
7-Постројење за пречишћавање технолошких отпадних вода
8- Гаража за путничка возила
9-Постојећа пумпна станица ( служи за препумпавање санитарних и технолошких отпадних вода у
шахт где се спаја са атмосферским отпадним водама и води у Зоркин канализациони колектор до
испуста у реку Саву)
10- Перионица, магацин амбалаже и привремени магацин опасног отпада
11- Браварска радионица-а са магацином резервних делова-б
12- Складиште
13- Канцеларија
14- Базен
15- Компресорска станица (планирана доградња)
16- Радионица(планирана доградња)
17- Високорегално складиште (а) са рестораном (б)- (планирана доградња)
18- Противпожарна пумпна станица
КО-локације за комунални отпад
Но-локација за неопасни отпад
А-агрегат на дизел гориво
ЦС- црпна станица (треба да се стави у функцију)
Х-хидранти
Око око 48% укупног комплекса је неизграђено земљиште (резервна површина) која је обрасла
зеленилом и не уређује се.
Спратност објеката
Објекат 3а. -Управна зграда, лабораторија/контрола квалитета, фабрика лекова је спратности П+2,
објекат 3б.- Фабрика лекова је П+1 док су остали објекти приземни. Објекат 17.-Високорегално
складиште (а) при чему је део организован као посебна приземна целина- ресторан (б)
Квалитет објеката
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Објекти су углавном доброг и средњег грађевинског стања, изузев објеката 12, 13, 14 које је
потребно реконструисати. Објекти бр. 12 и 13 чине јединствену грађевинску целину са објектима
на суседним катастарским парцелама бр. 6917/8 и 6917/1, К.О.Шабац.
Грађевинска линија
Постојеће грађевинске линије објеката нису посебно(аналитички) приказане.
Стање и капацитети саобраћајне инфраструктуре
Индустријски комплекс „Хемофарм“ АД Вршац и „Лековит“ ДОО Шабац, имају директно
прикључење на јавну саобраћајну површину-улицу Хајдук Вељка. Регулациона ширина улице
Хајдук Вељка дуж комплекса је око 33м.
Део улице који тангира предметни план, изграђен је са четири саобраћајне траке ( две траке за један смер
кретања). Коловоз је асвалтиран у ширини од 13 метара до 17 метара на местима где су изведене траке за
укључење/искључење. Коловоз је одвојен од тротоара високим ивичњацима. У оквиру тротоара поред
пешачких стаза изграђене су делимично и бициклистичке стазе.
Улица Хајдук Вељкова се према Уредби о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“,
бр.105/2013,119/203 и 93/2015) поклапа са делом деонице и према Референтном систему ЈП „Путеви Србије“
поклапа са делом деонице број 02111 Граница АПВ (Шабац) - Шабац државног пута 21 Б реда ( стари број М21).

Унутар комплекса „Хемофарм“ АД Вршац постоје изграђене интерне саобраћајне површине које су
приказане у графичком прилогу Постојећа намена површина.
Према улици Хајдук Вељка изграђен је паркинг простор за путничка возила (Пп) са око 300 паркинг
места.
За предметни комплекс је урађен Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације према којем су
иѕграђене саобраћајне површине приведене намени тако што су постављени вертикални
саобраћајни знаци и хоризонтално обележене саобраћајне површине како би се дефинисао начин
коришћења саобраћајних површина и брзина кретања возила.
Под начином коришћења саобраћајних површина подразумева се дефинисање површина
намењених за једносмерно односно двосмерно кретање саобраћаја, регулисање првенства
пролаза на местима укрштања, коришћење паркинг простора као и дефинисање површина
намењених за кретање пешака. Саобраћајнице су изведене тако да се могу користити и као
противпожарни путеви који омогућавају приступ сваком објекту у сваком тренутку у оквиру
комплекса.
Паркирање путничких возила предвиђено је на посебно издвојеној површини где су обележена
паркинг места за запослене, за посетиоце, нумерисана паркинг мењста и паркинг места за моторе.
Утоварно истоварне рампе за теретна возила обележене су хоризонталном сигнализацијом како
би олкшали приступ теретним возилима до истоварно утоварне рампе.
Водоводна и канализациона мрежа
Комплекс Хемофарм
Водоводна мрежа
Планом детаљне регулације „Део блока 390“ обухваћен је комплекс „Хемофарм“ а.д. Шабац са кат.
пар. бр. 6916/1 и 6916/2 КО Шабац, као и делови кат. пар. бр. 14421/1 (део улице Хајдук Вељкова),
6917/9 (део улице Хајдук Вељкова). У току раног јавног увида обухват је проширен на „Лековит“
д.о.о. Шабац које се налази на кат. пар. бр. 6916/3 КО Шабац.
Планирана намена је Радна зона „Исток“. У овој зони је могућа: индустријска производња, мали
производни погони, складишта сервиси, услужне делатности и слично.
Комплекс Хемофарм је изграђен и његова намена је производња чврстих, течних и получврстих
фармацеутских производа.
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Основне карактеристике постојећег стања за потребе израде овог Плана дефинисане су на основу:
увида у постојећу планску и пројектну документацију, у сарадњи са Инвеститорима као и увидом у
постојећем стање на терену.
Снабдевање санитарном и технолошком водом обавља се преко градске водоводне мреже, док се
снабдевање за противпожарне потребе обавља из два бунара индустријске воде (Б1 и Б2).
Постојећа интерна водоводна мрежа се прикључује преко водомерног шахта (у ком је смештен
водомер Ø80 са даљинским очитавањем) и прикључка ПЕ Ø200 mm, на спољашњу водоводну
мрежу у улици Хајдук Вељкова. Прикључак од постојеће водоводног цевовода ПЕ ДН315 mm у
улици Хајдук Вељкова, до водомерног шахта, је трасиран управно на уличну цев, без вертикалних
и хоризонталних прелома.
У оквиру комплекса изграђена је интерна водоводна мрежа, односно санитарна пречника Ø80-Ø
200 mm за потребе снабдевања санитарном и технолошком водом објеката, и хидрантска пречника
Ø100- Ø150 mm са постојећим хидрантима, за потребе снабдевања противпожарном водом
комплекса. Изграђена је и противпожарна пумпна станица, за спринклер систем.
Канализациона мрежа
Канализациона мрежа комплекса „Хемофарм“ се обавља сепаратним системом, где је извршено
раздвајање санитарне, технолошке и атмосферске отпадне воде, ради њиховог различитог
третмана приликом уливања у градску канализацију.
Настале технолошке отпадне воде се прикупљају и каналишу посебном технолошком
канализацијом и одводе на Постројење за пречишћавање отпадних вода у оквиру комплекса, а
након третмана се заједно са непречишћеним санитарним отпадним водама постојећом црпном
станицом препумпавају у канализациони колектор ХК „Зорка“ и упуштају у реку Саву. Ово је
привремено решење јер се планира упуштање ових отпадних вода у градски канализациони
колектор након пробног рада градског постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ).
Атмосферске воде, са манипулативних површина, бетонских и коловозних површина, се одводе
посебном системом канализације и спајају у канализациони шахт заједно са санитарним отпадним
и пречишћеним технолошким водама, где се након спајања свих отпадних вода, воде на постојећу
црпну станицу, и препумпавају у канализациони колектор ХК „Зорка“, односно у „главни шахт“ где
онда заједно са атмосферским водама (које прикупљају воде са другог комплекса, поред
Хемофарма који није предмет овог плана) колектором Ø800 mm, воде ка канализационом
колектору. Атмосферске воде предметног комплекса не подлежу никаквом третману.
Електро-енергетика
Комплекс „Хемофарм“ се ел.енергијом снабдева из оближње трафо-станице 110/35/6kV „ШАБАЦ
1“, преко два подземна високонапонска кабловска вода под напоном од 6kV . Каблови су типа
3x(XHP48 1x185mm2).
Уз сваки од каблова положен је резервни проводник. Каблови су
прикључени у две индустријске трафо-станице 6/0.4kV на комплексу: ТС „Фармација“ и ТС
„Хемикалије“ које су са по два енергетска трансформатора 6/0.4kV, називне снаге 1600kVA.
Резерва у инсталисаном капацитету је близу 50%. Од трафо-станица до објеката и до потрошача
на комплексу, положени су подземни нисконапонски кабловски водови. Преко комплекса је
изграђен и подземни високонапонски кабловски вод 6kV Зорка-енергетике, који је раније био
главни, напојни а сада је у безнапонском стању.
У трафо-станицама су батерије за компензацију реактивне енергије.
У графичком делу елебората, на Плану електро мреже, Тк мреже и гасовода (Р 1:500)
представљену су положаји високонапонских ел.ен.објеката (каблова и трафо-станица). Положаји
подземних нисконапонских каблова нису евидентирани код РГЗ Службе за катастар Шабац. За део
нисконапонског расплета, на поменутом графичком прилогу положај каблова је нанет
орјентационо, на основу пројектне документације коју је доставио Инвеститор.
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За резервно напајање приоритетних потрошача и технолошких линија, постављен је дизелелектрични агрегат.
Уз интерне саобраћајнице, и уз ограду изграђено је спољње осветљење, на прописно уземљеним
металним канделаберским стубовима, са живиним и натријумовим високопритисним изворима
светла. Напајње осветљења је подземним нисконапонским кабловима, осим уз западну границу
комплекса, где се мањи број светиљки напаја самоносивим кабловским снопом.
Електроенергетски систем Хемофарма је у доста добром стању, са адекватном резервом у
напојним кабловима и у капацитету трафо-станица. Као проблем уочено је то што расплет
нисконапонских кабловских водова преко комплекса није геодетски снимљен.
Телекомуникациoна мрежа
У простору регулације улице Хајдук Вељкове изграђена је Тк кабловска канализација, са
проводницима примарне и секундарне Тк мреже Предузећа за телекомуникације Телеком-Србија
А.Д.Београд, ИЈ Шабац. Комплекс Хемофарма има два прикључка: оптичким телекомуникационим
каблом (широкопојасни прикључак) и стандарни – подземним Тк каблом са бакарним
проводницима за 30 бројева
у фиксној телефонији. Положаји прикључака нису укупно
евидентирани код РГЗ Службе за катастар Шабац и на графичком прилогу : Плану електро мреже,
Тк мреже и гасовода (Р 1:500) дати су орјентационо, на основу података о изведеном стању мреже
који су прибављени од Телекома.
Оптички Тк прикључак обезбеђује добро функционисање телекомуникационих услуга и адекватну
резерву за комплекс.
Гасоводна мрежа
Преко комплекса је изграђен дистрибутивни челични гасовод (до 13 bar) који је у надлежности ЈП
Србијагас Нови Сад, Енергогас Београд, са кога је изграђен прикључак комплекса до мернорегулационе станице (МРС), уз јужну границу паркинга. Из МРС изведен је прикључак котларнице.
Дистрибутивном челичном гасоводу опредељен је заштитни појас од 3.0m са обе стране трасе у
коме није дозвољена изградња објеката, осим инфраструктурних уз претходно прибављање
услова и сагласности од поменутог јавног предузећа.
Положај гасовода представљен је на графичком прилогу: Плану електро мреже, Тк мреже и
гасовода (Р 1:500).
У постојећем прикључку постоји адекватна резерва за комплекс „Хемофарм“.
Топловодна мрежа
Загревање воде и паре реализује се у две интерне котларнице на комплексу. Примарни енергент је
природни гас, а као резервни користи се лож уље. До потрошача, топлота се транспортује
топловодима (вреловодима и пароводима), подземно и надземно. Нису познате трасе свих
интерних топловода, део развода је орјентационо нанет на графичком прилогу : План електро
мреже, Тк мреже и гасовода (Р 1:500).
Око резервоара за лож уље, успостављене су зоне опасности од пожарa.
Зелене површине
Удео зелених површина у обухвату плана није занемарљив.
У изграђеном и ограђеном делу индустријског комплекса „Хемофарм“ зелене пшовршине су
уређене, и добро одржаване, у оквиру травњака се налазе групације листопадног и зимзеленог
дрвећа а уз поједине интерне саобраћајнице дрвореди.Удео ових површина у укупној површини је
22,5%. Зелене површине у неограђеном делу се не одржавају и чине 47,73% укупног комплекса.
У комплексу „Лековит“ ДОО Шабац удео зелених површина је 43,20%.
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Комплекс „Лековит“ ДО Шабац
Комплекс „Лековит“ се налази у непосредном суседству комплекса „Хемофарм“, односно Комплекс
„Хемофарма“ окружује комплекс „Лековита са све три стране (изузев према улици Хајдук Вељка).

Комплекс „Лековит“ ДО Шабац није у функцији.
Намена објеката
Комплекс „Лековит“ ДО Шабац није у функцији. Претходна намена објеката је канцеларијски
простор (управна зграда, зграда некадашњег ЕРЦ)
Спратност објеката и квалитет објеката
У оквиру комплекса се налазе три објекта средњег грађевинског стања, спратности П+1.
Грађевинска линија
Грађевинска линија постојећих објеката који су оријентисани према улици Хајдук Вељка се налази
на око 5м оид регулационе линије улице.
Стање и капацитети саобраћајне инфраструктуре, зелене површине
Комплекс „Лековит“ има директно прикључење на јавну саобраћајну површину-улицу Хајдук
Вељкову.
Унутар комплекса постоје изграђене интерне саобраћајне површине које омогућавају приступ
постојећеим објектима. Постојећи плато и пешачке стазе су запуштене. Зелене површине нису
одржаване.
Водоводна и канализациона мрежа
Комплекс „Лековит“ ДО Шабац није у функцији. У оквиру њега се налазе три објекта средњег
грађевинског стања, спратности П+1, док је прилаз омогућен платоом и пешачким стазама које су
запуштене. Зелене површине нису одржаване.
Претходна намена објеката је канцеларијски простор (управна зграда, зграда некадашњег ЕРЦ)..
Водоводна мрежа
Постојећи објекти на предметном комплексу тренутно нису у функцији, и доста су запуштени.
Снабдевање санитарном и противпожарном водом вршено је са водоводне мреже „Зорка
Енергетика“, која пролази кроз предметну парцелу и која је оријентационо нанета на подлогу
(услед недостатка информација и документација о постојећој водоводној мрежи).
Канализациона мрежа
Како је цео комплекс ван функције, сва комунална инфраструктура је у запуштеном стању. Како
водоводна, тако и канализациона мрежа је оријентациона нанета, и не постоје тачни подаци о
траси и дубини мреже.
Електро-eнергетика
Комплекс „Лековит“ нема прикључак на дистрибутивну ел.ен. мрежу. Претходни прикључак не
може бити реактивиран, обзиром да је трафо-станица 6/0.4kV „ПА Хемија“ (Зорка-енергетике)
оштећена и демонтирана.
Телекомуникациoна мрежа
Комплекс „Лековит“ нема прикључак на месну ТК мрежу Предузећа за телекомуникације ТелекомСрбија А.Д.Београд, ИЈ „Шабац“.
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Гасоводна мрежа
Комплекс „Лековит“ нема прикључак на челичну дистрибутивну гасоводну мрежу (до 13bar).
Преко комплекса је изграђен дистрибутивни челични гасовод (до 13 bar) који је у надлежности ЈП
Србијагас Нови Сад, Енергогас Београд. Гасоводу се опредељује заштитни појас од 3.0м са обе
стране трасе у коме није дозвољена изградња темеља објеката а инсталације се могу градити у
складу са прописима и уз прибављање сагласности поменутог јавног предузећа.
Топловодна мрежа
Комплекс „Лековит“ нема прикључак на топловодну мрежу. Претходни прикључак и топловодна
мрежа Зорка-енергетике су демонтирани.
Оцена расположивих подлога за израду плана
За потребе израде Планског документа „Хемофарм“ АД Вршац је доставио ажурну геодетску
подлогу израђену од стране „Террапројект“-Шабац за свој комплекс а „Лековит“ ДОО Шабац
ажурну геодетску подлогу израђену од стране ГПС „Геолегал“ ДОО Шабац за свој комплекс.
Биланс површина по постојећим наменама комплекса „Хемофарм“ АД Вршац је следећи:
Површина (ха) (приближно)

Комплекс „Хемофарм“ АД Вршац
Изграђени део
Резервна површина
(неуређена зелена површина)

15.08.63
7.88.56
7.20.07

Објекти у функцији производње
1.37.00
(производне хале, магацини и др.)
Комунални објекти (интерни)
0.24.89
(3а1, 3а2, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 18, ЦС, А, Б1,2, ТС, МРС)
Интерне саобраћајне површине
1.71.05
Паркинг простор за путничка возила 0.36.88
Зелене површине
3.39.72
Платои за одлагање ком. отпада
0.01.56
Плато за извођаче радова
0.25.54
Пешачке површине –тротоари
0.51.92
Индекс заузетости
Индекс изграђености

Удео у ук. П (%)

100%
52,27
47,73
9,08
1,65
11,34
2,44
22,51
0,10
1,69
3,44

10,73%
0,16

Биланс површина по постојећим наменама комплекса „Лековит“ ДО Шабац је следећи:
Површина (ха) (приближно)

Комплекс „Лековит“ АД Вршац

0.25.97

Удео у ук. П (%)

100%

Објекти који нису у функцији

0.06.02

23,18

Интерне саобраћајне површине
Зелене површине

0.08.73
0.11.22

33,60
43,20
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Индекс заузетости
Индекс изграђености

23,18%
0,46

6.ПЛАНСКИ ДЕО-ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА
6.1. Нaмeнa пoвршинa и oбjeкaтa
Графички прилог 03: План намене површине
Преглед појединих намена у обухвату плана-планирано стање «Хемофарм» АД Вршац је следећи:
Површина (ха) (приближно)

Комплекс „Хемофарм“ АД Вршац
Изграђени део
Резервна површина

Удео у ук. П (%)

15.08.63
7.95.79
7.12.84

Објекти у функцији производње
1.37.00
(производне хале, магацини и др.)
Комунални објекти (интерни)
0.24.89
(3а1, 3а2, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 18, ЦС, А, Б1,2, ТС, МРС)
Зона доградње објеката
0.25.13
Интерне саобраћајне површине
1.79.92
Паркинг простор за путничка возила 0.36.88
Пешачке површине –тротоари
0.52.66
Зелене површине
3.12.21
Платои за одлагање ком. отпада
0.01.56
Плато за извођаче радова
0.25.54

100%
52,75
47,25
9,08
1,65
1,66
11,93
2,44
3,49
20,69
0,10
1,69

Комплекс „Хемофарм“ ће се дограђивати до максимално дефинисаних параметара за цео
комплекс укључујући и резервну површину.
Планирана изградња и уређење за комплекс „Лековит“ ДО Шабац је дефинисан максимално
дозвољеним условима уређења и грађења за типичну целину у којој се исти налази-Радна зона
ИСТОК.

Планира се да производња која ће се обављати у оквиру комплекса „Лековит“ буде компатибилна
са производњом фармацеутских производа. Обзиром на габарите објеката могуће је организовати
производњу помоћних медецинских средстава која ће се обављати по свим захтевима GMP‐a који
важе и за производњу лекова.
Површине јавних намена
Површине јавне намене нису заступљене у оквиру Плана детаљне регулације.
Површине осталих намена
Индустријски комплекси се дефинишу као остале намене.
6.2. Саобраћајна и комунална инфраструктура
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6.2.1.Стање и капацитети саобраћајне инфраструктуре (планирани)
Графички прилог бр.04 План нивелације и регулације
Графички прилог бр 04а Попречни профили саобраћајница
Комплекс „Хермофарм“
Унутар комплекса „Хемофарм“ АД Вршац постојеће изграђене интерне саобраћајне површине се
користе и као противпожарни путеви који омогућавају приступ сваком објекту у сваком тренутку у
оквиру комплекса.
Графичким прилогом „План нивелације и регулације“, карактеристичним попречним профилима
као и ознакама осовинских тачака, списком геодетских координата осовинских тачака и котама
нивелете је приказана планирана измена интерних саобраћајница у односу на које се дефинишу
грађевинске линије и правила регулације, правила уређења и правила грађења објеката који су
планирани за проширење.
На изграђеним интерним саобраћајницама ( Интерне саобраћајнице од 1 до 5) задржава се начин
коришћења као и регулационо нивелациона решења изузев Интерне саобраћајнице 2 која се
проширује на 3.5 метра и коригују радијуси кривина како би се могла користити и као
противпожарни пут возила за једносмерни саобраћај.
Овим Планом приказана је и планирана приступна саобраћајница дефинисана осовинским
тачкама О11 и О12.
Све остале саобраћајне површине су у целости задржане и користиће се са постојећим режимом
саобраћаја.
Комплекс „ Лековит“
Изграђене саобраћајне површине у оквиру комплекса се задржавају и користиће се са постојећим
режимом саобраћаја.
У случају изградње нових објеката на комплексу, према обавезујућој планској дикументацији,
планирати нове саобраћајне површине или прилагодити постојеће према важећом прописима и
стандардима.
6.2.2.Вoдoвoд и кaнaлизaциja
Графички прилог бр. 05- Водовод и фекална канализација
Графички прилог бр. 06- Атмосферска канализација и канали за евакуацију атмосферске воде
Водовод
Комплекс „Хемофарм“
Тачан положај и начин прикључења на планиране објекте биће дефинисано пројектном
документацијом, односно Пројектом за грађевинску дозволу. Ископ рова мора бити ручни и
опрезан, у присуству овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која поседују подземне
инсталције и инфраструктуре дуж трасе (водовод и канализација, подземни ел.ен. каблови, ТТ
каблови, гас и прикључци на набројане инсталације). Ископу рова , мора претходити обележавање
на терену траса постојећих комуналних инсталција од стране РГЗ Службе за катастар Шабац, код
које је потребно уснимити трасе и дубине полагања пре затрпавања ровова. Такође, потребно је
обратити пажњу и на будуће коридоре инсталација.
Димензионисање интерног водовода комплекса односно прикључка планираних објеката, обавити
кроз пројектну документацију, а на основу хидрауличког прорачуна.
Траса постојеће водоводне мреже комплекса Хемофарм је приказано на Графичком прилогу –
План водоводне мреже.
Комплекс „Лековит“
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У овом тренутку, без познавања података о утрошцима воде, планиране инсталације су
дефинисане генерално односно у оквиру текстуалног дела овог планског документа.
У случају изградње нових објеката на комплексу, према обавезујућој планској документацији,
планирати нову интерну водоводну мрежу, где читав комплекс прелази на снабдевање водом из
градског водовода, сагласно Условима ЈКП „Водовод-Шабац“, а постојећи прикључак уколико је и
даље у функцији се укида.
Прикључак водовода за предметну парцелу димензионисаће се тако да задовољи потребе свих
будућих садржаја у оквиру парцеле. Димензионисање прикључка и водомера биће извршено на
основу хидрауличког прорачуна и то тако да задовољи и санитарне и противпожарне потребе за
водом.
Канализациона мрежа
Комплекс „Хемофарм“ АД Вршац
Будући да се на комплексу Хемофарма отпадне воде јављају као санитарне, технолошке и
атмосферске отпадне воде, обавеза је да се изврши раздвајање ових вода ради њиховог
различитог третмана приликом уливања у градску канализацију, што је Инвеститор и урадио.
Предвиђен је и спроведен сепарациони систем канализације за санитано-фекалне, технолошке и
атмосферске отпадне воде. Настале технолошке отпадне воде се прикупљају и каналишу
посебном технолошком канализацијом и одводе до постојеће црпне станице (у оквиру комплекса,
шахтног типа) и даље потисом до егализационог базена у оквиру Постројење за пречишћавање
отпадних вода. Након третмана, пречишћене технолошке воде се спајају са санитарним отпадним
водама, и даље воде до нове црпне станице, где се потисом прикључују на градски
канализациони колектор Ø1000 mm. Траса канализације која води пречишћене технолошке и
санитарно отпадне воде до улива са атмосферском се укида и преусмерава на нову црпну
станицу. Улога нове пумпне станице је за пребацивање санитарно-фекалне и технолошке
пречишћене отпадне воде у градски колектор канализације, а затим на Градско постројење за
пречишћавање отпадних вода. Након пробног рада градског постојења (ППОВ) надлежно
комунално предузеће ЈКП „Водовод-Шабац“ даће дозволу односно пустиће у рад изграђени
прикључак канализације комплекса Хемофарм, који је искључиво њен власник, и неће дозволити
упуштање отпадних вода других комплекса.
Инвеститор ће давати извештај о мерењу отпадних вода (континуални мониторинг) надлежном
комуналном предузећу. У градски канализациони систем забрањено је испуштање запаљивих и
експлозивних материја, као и осталих опасних материја дефинисаних Одлуком о техничким и
санитарним условима испуштања отпадних вода у градску канализацију. Не смеју се упустити
отпадне материје које угрожавају предвиђени хидраулички режим тока отпадних вода, стабилност
објеката градске канализационе мреже, нормалне биохемијске процесе у канализационој отпадној
води, као и стабилност процеса рада машина на канализационим црпним станицама. У канале
градског канализационог система забрањено је упуштање токсичних опасних и штетних материја у
концентрацијама већим од максимално допуштених, које су предвиђене Одлуком о техничким и
санитарним условима испуштања отпадних вода у градску канализацију.
Постојећа пумпна станица и устава која се налази поред нове црпне станице, користиће се у време
високог водостаја за препумпавање вишка воде у реку Саву, када је то неопходно због ниже коте
терена у периоду одбране од поплава од унутрашњих и спољашњих вода.
Санитарно-фекалне отпадне воде, настале у оквиру постојећих и планираних објеката, се
прикупљају посебним системом канализације и одводе до био-блока за пречишћавање, где се
након третмана, спајају са пречишћеном технолошком водом и прикључују на нову црпну станицу,
и даље потисом евакуише отпадне воде до реципијента тј. Градског канализационог колектора.
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Евакуација атмоферских отпадних вода, са кровова планираних објеката и околног уређеног
простора упуштати у зелену површину. Атмосферске отпадне воде са саобраћајница и
манипулативних површина комплекса, које се евентуално могу загадити уљима, мастима и
нафтним дериватима, се прикупљају посебним системом канализације. Планира се њихов третман
преко таложника за механичке нечистоће и сепаратора уља и масти, и након третмана упустити у
колектор јавне канализације, према условима надлежног комуналног предузећа.
Планском и пројектном документацијом детаљно дефинисати коте атмосферске канализације као
и димензије сепаратора, који мора бити димензионисан на основу очекиване количине
атмосферских вода, односно сливних површина и меродавних падавина, на основу хидрауличког
прорачуна.
Тачан положај и начин прикључења на канализацију, за планиране објекте биће дефинисано
пројектном документацијом, односно Пројектом за грађевинску дозволу. Ископ рова мора бити
ручни и опрезан, у присуству овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која поседују
подземне инсталције и инфраструктуре дуж трасе (водовод и канализација, подземни ел.ен.
каблови, ТТ каблови, гас и прикључци на набројане инсталације). Ископу рова , мора претходити
обележавање на терену траса постојећих комуналних инсталција од стране РГЗ Службе за
катастар Шабац, код које је потребно уснимити трасе и дубине полагања пре затрпавања ровова.
Такође, потребно је обратити пажњу и на будуће коридоре инсталација.
План канализационе мреже је приказан на Графичком прилогу, на основу постојећих инсталације
добијених из катастра, геодетске подлоге, и постојеће пројектне документације достављена од
стране Инвеститора. Потис од постојеће црпне станице до Постројења у оквиру комплекса, као и
цео потез од испуста пречишћене технолошке воде до нове (изграђене) црпне станице, и до
границе обухвата, је графички приказан на основу постојеће документације. На подлози су такође
нанети и шахтови фекалне и технолошке канализације, који нису снимљени на подлози, а уцртани
су на основу постојеће документације и увида на терену.
Траса постојеће и планиране канализационе мреже комплекса Хемофарм је приказано у оквиру
Графичке документације – План канализационе мреже.
Комплекс „Лековит“ДОО Шабац
У овом тренутку, без познавања података о количинама отпадних вода, планиране инсталације су
дефинисане генерално односно у оквиру текстуалног дела овог планског документа.
Одвођење отпадних вода са предметне парцеле и објеката предвидети по сепарационом систему.
Сакупљање и евакуације фекалних отпадних вода комплекса, обављаће се посебном „фекалном“
канализационом мрежом. Прикључак отпадних вода комплекса, минималног профила Ø200 mm, ће
пролазити кроз јавну површину, улицу Хајдук Вељкова, и упуштати у планирану фекалну
канализацију (у оквиру ПДР „Зорка Радна зона –Исток).
Планирани фекални прикључак је приказан у оквиру Графичког прилога – План канализационе
мреже, и дефинисан је координатама детаљних тачака. Канализациону мрежу и прикључак
димензионисати према потребама будућих објеката на комплексу, дати пречници су минимални.
Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара
максимално допуштеним концентрацијама штетних и опасних материја које су дефинисане
Одлуком о техничким и санитарним условима испуштања отпадних вода у градску канализацију.
Атмосферске воде са кровова, бетонских или асфалтираних повшина евакуисати интерном
водонепропусном атмосферском канализацијом, и преко таложника за механичке нечистоће и
сепаратора уља и масти (претходни предтретман) евакуисати у колектор јавне канализације,
према условима надлежног јавног предузећа. Сепаратор димензионисати у складу са
хидрауличким прорачуном и дефинисати тако да се у њему исталоже све материје које могу
зачепити атмосферску канализацију.
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Пројектовање и изградњу уличних инсталација водовода и канализације, извести у складу са
Техничким условима ЈКП „Водовод-Шабац“ СР-21425/16 од 20.07.2016.г., СР-214/14 од
08.10.2014.г., Р-128/04 .2014од 14.04.2014.г., Р-129/04.2014 од 14.04.2014.г. и СР-161/16 од
06.09.2016.г. и СР-172/16 од 20.09.2016.г.који су саставни део документације овог плана.
6.2.3.Електроенергетика
Графички прилог 07 Електро- мрежа, Tk мрежа и гасовод
Комплекс „Хемофам“ А.Д.Вршац
Решење за доградњу електроенергетске мреже на комплексу „Хемофарм“ урађено је у складу са
планираном наменом простора и у складу са условима из Сагласности на ПДР
Електродистрибуције Шабац (бр.8.1.0.0.-189304/1 од 12.07.2016.год.) који су приложени у
документационом делу елабората). Ради стварања могућности за квалитетно напајање
ел.енергијом неопходно је реализовати следеће активности:
- Изградити интерни расплет подземним нисконапонским кабловима, од постојећих трафостаница 6/0.4kV до планираних објеката (потрошача) на комплексу, све до искоришћавања
укупног капацитета енергетских трансформатора (2x2x1600kVA). При томе треба водити
рачуна о оптималном оптерећењу енергетских трансформатора, о потребној резерви у
другом трансформатору за приоритетне потрошаче (технолошке линије) и о одобреној
вршној снази од електродистрибутивног предузећа. О вредностима максималне
једновремене снаге потрошача који ће, наканадно, бити прикључени на постојеће трафостанице одлучиваће стручна служба Хемофарма, а која ће дефинисати и када ће се
градити нове трафо-станице 6(20)/0.4kV; Подземни нисконапонски каблови градиће се у
рову са постојећим подземним ел.енергетским кабловима на комплексу, по коридорима
опредељеним планом детаљне регулације и по другим коридорима који ће бити
дефинисани Пројетком за добијање грађевинске дозволе при чему морају бити уважени
положаји постојећих подземних инсталација на комплексу и коридори за остале
инраструктуре који су дефинисани овим планом. Поменутим пројектом биће дефинисани
тип и пресек проводника у складу са прорачуном дозвољених падова напона и дозвољених
термичких оптеретљивости;
- Изградити нове трафо-станице 6(20)/0.4kV из претходне ставке и нове високонапонске
каблове 6 (20) kV.
- Геодетски снимити трасе свих постојећих подземних ел.енергетских каблова (0.4kV,
6(20)kV, спољњег осветљења) и командних каблова и податке доставити РГЗ Служби за
катастар Шабац;
Подземни електроенергетски каблови постављају се на дно земљаног рова дубине, минимално,
0.8m, 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 и у
присуству овлашћених лица из предузећа која поседују и одржавају комуналне инфраструктуре у
обувхату плана. У зонама укрштања остварити минимално вертикално растојање од 0.3 m.
У зонама коловоза интерних саобраћајница, каблови се провлаче кроз заштитне PE цеви (125-150
mm) које се постављају тако да је дубина горње ивице цеви минимално 1.0m од пројектоване коте
асвалтног застора. Поставити и резервне цеви чије слободне крајеве цеви заштитити од продора
земље и влаге гуменим заптивкама. Засипање рова у зони коловоза извести набијањем слојева
шљунка, а испод асвалтног застора поставити армирано-бетонску плочу, све у циљу да се оствари
пројектована носивост саобраћајнице.

16

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ДЕО БЛОКА 390“ У ШАПЦУ
(ХЕМОФАРМ)

У заједничком рову, растојање од нисконапонског кабла треба да износи минимално 0.07 m, а од
кабла 6(20)kV - 0.2 m. Уколико се каблови полажу у рову са постојећим високонапонским
кабловима, препоручује се довођење високонапонских каблова у безнапонско стање док трају
радови на ископу и на изградњи.
Пре затрпавања свих ровова, трасе и дубине каблова и цеви уснимити код РГЗ Службе за катастар
Шабац.
Ископу темељних јама за канделаберске стубове и ровова за уземљиваче, треба да претходи
обележавање на терену траса свих постојећих подземних инфраструктура и прикључака, под
истим условима као за подземне ел.ен. каблове. На прописно уземљене стубове поставити
светиљке са изворима светла у највишој класи енергетске и фотометријске ефикасности. Положај,
стубова, тип светиљки и тип извора, пресек подезмних нисконапонских каблова за напајање
спољњег осветљења опеделити Пројектом за добијање грађевинске дозволе.
Електроинсталације на комплексу реализовати у складу са важећим прописима.
У графичком прилогу, на Плану електромреже, телекомуникационе мреже и гасовода (Р 1:1000)
дате су позиције постојећих електроенергетских објеката и коридор за један броје планираних
подземних ел.ен.каблова (од ТС „Хемија“ до резерне повшине). Коридор је дефинисан
координатама темених тачака рова. У државном координатном систему.
Комплекс „Лековит“ д.о.о Шабац
Решење за прикључак комплекса на електро мрежу урађено је у складу са планираном наменом
простора, у складу са условима из Сагласности на ПДР Електродистрибуције Шабац (бр.8.1.0.0.189304/1 од 12.07.2016.год.) и условима за прикључак (бр.03-1/13 од 26.03.2010.год.), а који су
приложени у документационом делу елабората). Прикључак комплекса реализовати по једној од
две варијатне, а која ће бити опредељена на основу фазе изградње и могућношћу решавања
имовинско-правних питања :
•

Изградити дистрибутивну трафо-станицу 20/0.4kV 2x630 (1000) kVA на позицији бр.21 из
ПГР Шабац – Ревизија (уз расходовану трафо-станицу 6/0.4kV „ПА Хемија“). Од трафостанице до слободностојећег мерно-прикључног ормана уз границу комплекса, изградити
подземни нисконапонски кабл типа PP 00-A 4x150mm2 0.4kV - у простору регулације улице
Хајдук Вељкове, у рову са постојећим подземним високонaпонским каблом и каблом јавне
расвете.

•

Изградити трафо-станицу 20/0.4kV 2x1000 (1x630) kVA на комплексу. Трафо-станицу
прикључити на напон 20 kV тако што ће стручне екипе електодистрибутивног предузећа
постојећи високонапонски кабл у десном уличном појасу ул. Хајдук Вељкове довести у
безнапонско стање, расећи, наставити и системом „улаз-излаз“ прикључити у ТС. Мерење
утрошка ел.енергије реализовати на страни ниског напона, а са мерно-разводног ормана,
до потрошача на комплексу градити подземне нисконаонске каблове интерног расплета.
Позиције свих електроенргетских објеката биће дефинисане Пројектом за добијање
грађевинске дозволе. Зидану или монтажно-бетонску трафо-станицу од осталих објеката
високоградње на комплексу одвојити минимално 3.0m а од ограде минимално 1.5m.
Интерном саобраћајницом обезбедити прилаз до врата на трафо-блоковима. Коту пода
издићи минимално 0.3m изнад коте тротоара улице Хајдук Вељкове. Око објекта изградити
стазу ширине 0.8-1.0m. Извести заштитно и радно уземљење.

Сви услови за изградњу подземних електроенергетских каблова идентични су условима који су
дефинисани за комплекс „Хемофарм“. Додатно, за подземне каблове 20kV и 0.4kV у простору
регулације улице Хајдук Вељкове и преко парцеле са дистрибутивном трафо-станицом, неопходно
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је присуство овлашћених лица из јавних комуманлних предузећа која поседују и одржавају
комкуналне инсталације дуж трасе и из „Зорка-енергетике“.
6.2.4.Телекомуникациона мрежа
Графички прилог 07 Електро- мрежа, Tk мрежа и гасовод
Комплекс „Хемофарм“ А.Д.Вршац
Задржавају се постојећи прикључци комплекса на Тк мрежу ТЕЛЕКОМа: оптички са дванаест
влакана (TO SM 03 (2x6)xIIx0.4x3.5 CMAN) и стандардни, баркарни са тридесет прикључака у
фиксној телефонији. Прикључци су провучени кроз интерну ТТ кабловску канализацију.
Телекомуникациони каблови до нових корисника на комплексу могу бити провучени корз интерну
ТТ кабловску канализацију, у рову са постојећим телекомуникационим кабловима и у самосталном
рову који ће бити дефинисан Пројектом за добијање грађевинске дозволе, уважавајући положаје
других подземних инсталациа и објеката и коридоре који су овим планом опредељени за изградњу
других инфраструктура.
Услови за изградњу подземних телекомуникационих каблова идентични су условима за изградњу
подземних електроенергетских каблова на комплеску „Хемофарм“, а који су дефинисани у
претходном поглављу.
Комплекс „Лековит“ д.о.о.Шабац
Уколико је технички изводљиво, реактивирати стари Тк прикључак за комплекс. Уколико не
урадити нови прикључак на месну Тк мрежу ТЕЛЕКОМа у простору регулације улице Хајдук
Вељкове. При томе искористити постојећу Тк кабловску канализацију.
Ван Тк канализације, услови за изградњу подземних телекомуникационих каблова идентични су
условима за изградњу подземних електроенергетских каблова на комплеску „Хемофарм“, а који су
дефинисани у поглављу 6.2.3. Електоренергетика.
6.2.5. Гасоводна и топловодна мрежа
Графички прилог 07 Електро- мрежа, телекомуникациона мрежа и гасовод
Комплекс „Хемофарм“ А.Д.Вршац
Преко комплекса је изграђен челични дистрибутивни гасовод (притиска до 13bar) коме се
опредељује заштитни појас ширине 6.0m (по 3.0m) са обе стране трасе у коме није дозвољена
изградња темеља објеката, а инфраструктурни објекти се могу градити уз пирбављање услова и
сагласности ЈП Србијагас, Енергогас Београд.
Са челичног гасовода је изграђен прикључак комплекса до мерно-регулационе станице „Zorka
Pharma“ где се врши мерење утрошка гаса и редукција притиска до интерне котларнице.
Топла вода и пара за потребе загревања и за технолошки процес, производе се у две интерне
котларнице на комплексу. Развод је надземним и подземним вреловодима, чије трасе нису
евидентиране код РГЗ Службе за катастар Шабац, а што је неопходно учинити накнадно. Резервни
енергент у котларницама је лож уље. Вреловодна мрежа се може ширити до капацитета
котларница, односно мерно-регулационе станице. Коридори за нове вреловоде биће дефинисани
Пројектом за добијање грађевинске дозволе уважавајући положаје постојећих подземних
инсталација и инсталација планираних ПДРом.
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Задржавају се постојећи гасоводне мреже. Евентуално проширење капацитета прикључка код
изградње објеката на резервној површини реализовати на основу накнадних техничких услова
Енергогаса.
Комплекс „Лековит“ д.о.о.Шабац
У складу са Издатим условима од значаја за израду ПДРа ЈКП „Топлана-Шабац“ (бр.01-974/16 од
14.07.2016.год., приложени у документатционом делу елабората), прикључак комплекса на мрежу
дистрибутивног гасовода до 4bar (ДГМ) биће омогућен изградњом полиетиленског гасовода у
простору регулације улице Хајдук Вељкове. Услови за изградњу ДГМ од полиетиленских цеви биће
дефинисани урбанистичким пројектом или Планом детаљне регулације.
6.3. Правила грађења
Општа правила грађења
Правила дефинисана овим поглављем су обавезујућа правила која се користе приликом
дефинисања правила уређења и правила грађења и карактеристична су за изградњу објеката на
појединачним локацијама.
- Спратност објеката се дефинише бројем надземних етажа за појединачне зоне, у складу са
терминологијом Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл.
гласник РС", бр, 22/15).
Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2 m. Спрaтнa
висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa пoслoвaњe 4,0 m oд кoтe призeмљa кoja je нa + 0.15
m oд нулте кoтe). Нулта кота терена је кота тротоара испред улаза у објекат. Пoд спрaтoм сe
пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3 m. Мaксимaлнe спрaтнe висинe зa чистo
пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa 10%.
- Објектима се мора обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95).
-Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике најмања ширина коловоза
за једносмерно кретање возила је 3,5м, а за двосмерно кретање 6,0m; унутрашњи радијус кривине
који остављају точкови је 7,0m, а спољашњи радијус кривине 10,5m; успон (рампа) нагиба мањег
од 12,0%-ако се коловоз не леди; а ако се леди мањег од 6,0%. Приступни пут за ватрогасна
возила је део јавног пута или посебна саобраћајница којом се прилази објекту, а којој најудаљенија
тачка коловоза није даља од 25,0m од габарита објекта.
Општа правила уређења и грађења:
РАДНА ЗОНА "ИСТОК"
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Уређење земљишта се односи на земљиште у оквиру индустријског комплекса „Хемофарма“ и комплекса
„Лековит“.
У оквиру комплекса „Хемофарм“ планира се изградња интерне саобраћајнице према кат.парц.бр. 13295/1,
К.О.Шабац којим ће се отворити прилаз у комплекс са југозападне стране, као и даље опремање
саобраћајном и комуналним инсталацијама и објектима.
За изградњу објеката на дефинисаној резервној површини у комплексу „Хемофарм“ могућа је израда
Урбанистичког пројекта. До привођења намени ће се резервна површина уредити зеленилом.
За изградњу комплекса „Лековит“ могућа је израда Урбанистичког пројекта.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
Општа намена у овој зони је: индустриjскa прoизвoдњa, мaли прoизвoдни пoгoни,
oбjeкaтa
складишта, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и сл. У oвoj зoни ниje прeпoручљивa
прoизвoдњa прeхрaмбeних прoизвoдa и других "чистих" прoизвoдњи. У oвoj зoни je
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Прaвилa
пaрцeлaциje
Приступи
парцелама

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пaркирaњe
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

дoминaнтнa и прeпoручљивa хeмиjскa прoизвoдњa и склaдиштa.
У оквиру комплекса «Хемофарм» планирана је изградња, реконструкција и доградња
објеката у функцији основне намене-индустријска производња (производња
фармацеутских производа), и то: магацински простор, канцеларијски простор, сервиси,
радионице, енергетски и комунални објекти и инсталације, саобраћајне површине, и
компатибилне намене са опште дефинисаном. У оквиру комплекса се могу градити или
реконструисати и дограђивати и други објекти у функцији основне намене комплекса.
У оквиру комплекса «Лековита» планирана је изградња, реконструкција и доградња
објеката у функцији основне намене-индустријска производња,
и то да буде
компатибилна са производњом фармацеутских производа. Обзиром на габарите
објеката могуће је организовати производњу помоћних медицинских средстава која ће
се обављати по свим захтевима GMP-a који важе и за производњу лекова. Такође је
могуће организовати канцеларијски простор, магацински простор и сл.
Формирање парцела се обавља у складу са потребама Инвеститора. Минимална
површина парцеле је 10 ари. Максимална површина није ограничена.
Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене или
ће се приступ омогућити преко сукорисничке,/сувласничке или парцеле у власништву
минимaлнe ширинe 6m за двосмеран и 4,5m за једносмеран. Приступнa пoвршинa сe нe
мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг
вoзилa.
Пoдзeмнe
Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у случajу
eтaжe
дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe мoгу дa
зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa,
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa
пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте зелене површине.
Индeкс
Максимално 60%
зaузeтoсти
Индeкс
Максимално 1,2
изгрaђeнoсти
Грaђeвинскe
Грађевинске линије су дефинисане у графичком прилогу „План
линиje
нивелације и регулације“. Задржава се постојећа грађевинска линија
према улици Хајдук Вељка.
Удaљeнoст oд Утврђује се минимална удаљеност од међа од 5,0m, за изградњу
мeђa и сусeдa
нових објеката а код интервенција на постојећим објектима где је ово
удаљење мање, задржава се постојећа грађевинска линија.
Грађевинска линија може додатно бити коригована противпожарним
условима и заштитним зонама специфичних технологија.
Спрaтнoст
Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних oбjeкaтa
и складишта je 12 m, осим у посебним случајевима када технологија
производње захтева максимална висина до 20m уз обавезно
обезбеђивање противпожарних и других услова. У oквиру тe висинe
дoзвoљeнa je пoдeлa нa вишe eтaжa. Зa спeцифичнe случajeвe
(силoсe, високорегално складиште и сл.), дeфинисaћe сe пoсeбни
услoви зa висину oбjeкaтa у склaду сa пoтрeбoм oбeзбeђeњa
сигурнoсних услoвa и сл. Мaксимaлнa спрaтнoст aдминистрaтивних
oбjeкaтa je три надземне етаже (П+2).
Минимум 1 паркинг место на 20 запослених.
Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe
свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлазe пoстojeћи oбjeкти. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe
мoрa бити у склaду сa услoвимa живoтнe срeдинe у Истoчнoj зoни. Свe мaнипулaтивнe и
кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним
сeпaрaтoримa мaсти и уљa. Формирањем дрвореда на паркингу унутар сопствене
парцеле, инвеститор може да коригује обавезну зелену површину до -5% (планирана
површина х 0,95). У супротном, нису дозвољена одступања од дефинисане зелене
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Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa
Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
Ограђивање
парцела
Обjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

површине. Озеленити паркинг просторе високим лишћарима широких крошњи без
плодова који могу да угрозе пролазнике или јавну површину и аутомобиле (избегавати
врсте које имају велике и тврде плодове који би запрљали простор. Предлог је да се
озелени свако друго или треће место. Код врста које имају коренов систем који би могао
да денивелише саму паркинг подлогу, приликом садње поставити прстенове који би
усмерили корен у жељеном правцу.
Зa нoвe прoизвoднe пoгoнe, нa нoвим лoкaциjaмa, нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo
20% незастртих зeлeних пoвршинa.
У оквиру комплекса „Хемофарма“ неопходно је формирање заштитног зеленог појаса
према стамбеној намени и јавној намени у ширини од 20м што је дефинисано у
графичком прилогу 03 „План намене површина“
Према улици Хајдук Вељка где је могуће формирати дрворед.
Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe, и доградња пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo
прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa
oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши
нaдoгрaдњa.
Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.
У oквиру зoнe je дoзвoљeнa и изгрaдњa хeлиoдрoмa.

Свe пaрцeлe сe морају oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм.
Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.
У oвој зoни je искључивo зaбрaњeнo стaнoвaњe сeм eвeнтуaлних aпaртмaнских jeдиницa
зa приврeмeни бoрaвaк чувaрa, дeжурних служби и сл, дeпoниja зa oдлaгaњe oтпaдних
мaтeриja из индустриjских, пoљoприврeдних и других дeлaтнoсти кao и муљa из урeђaja
зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, бeз пoсeбних мeрa зaштитe пoвршинских и пoдзeмних
вoдa; упуштaњe oтпaдних вoдa (зaгaђeних aтмoсфeрских, фeкaлних, индустриjских и
др.) у тлo; грoбaљa и сл. Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe
у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима.
У oвoj зoни je забрањена прoизвoдњa прeхрaмбeних прoизвoдa.
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.

7. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
7.1. Мере заштите животне средине
У складу са Мишљењем издатим од РС, Град Шабац, Градска управа, Одељење за инспекцијске и
комунално-стамбене послове бр. 501-4-24/2016-08 од 07. 06.2016.г. да треба вршити израду
Извештаја о стратешкој процени утицаја на околину, донета је Одлука да се израђује стратешка
процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Део блока 390“ у Шапцу
(Хемофарм), бр. 351-174/2016-14 од 14.06.2016.г.
У складу са Одлуком да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације „Део блока 390“ у Шапцу (Хемофарм),"Сл. лист града Шапца", бр. 16/16,
Урађен је Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину (ЈУП «ПЛАН» Шабац и
„Expert Inženjering“ д.о.о. Шабац , 2016.).
На територији коју обухвата План обавезно је поштовање свих Закона и прописа којима се
регулише заштита животне средине.
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Мере заштите предвиђене стратешком проценом:
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, институција и завода (Табела 13.)
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:
Комплекс „Хемофарм“ Ад Вршац:
I. Мере заштите за изградњу и експлоатацију бунара
1. У циљу спречавања, односно смањења контаминације земљишта и подземних вода у
току изградње и експлоатације бунара, као планираног извора водоснабдевања, у складу са
Законом о водама („Службени гласник РС“, број 30/10 и 93/12) и другим важећим прописима којима
се уређује поступање са овом врстом објеката, обезбедити:
Изградњу водонепропусних исплачних система који онемогућују продирање исплаке у тло и
подземне воде, уколико се бушење буде изводило коришћењем циркулације исплаке,
Заштиту и мониторинг могућих деформација тла,
Несметано функционисање бунара и несметану експлоатацију воде,
Редовно чишћење и рехабилитацију/санацију бунара, а у циљу одржавања његове економичне
експлоатације,
Одговарајуће мере заштите у случају удеса, у току изградње и експлоатације бунара,
2. Инвеститор је у обавези да се, у поступку пројектовања, изградње и експлоатације
бунара, а у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени
гласник РС“ број 111/15), обрати органу надлежном за послове геологије ради:
прибављања Решења о одобрењу за хидрогеолошка истраживања,
прибављања Решења о одобрењу за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних
ресурса,
утврђивања истражених резерви минералних сировина и подземних вода, а на основу израђеног
Елабората о ресурсима и резервама подземних вода.
II. 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
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са референцама и лиценцама пројектаната за сваку фазу радова, на основу постојеће техничке
документације инфраструктурних и водних објеката.
- За све објекте (бунар, пумпно постројење, хидрофор, цевоводи и др. морају се дати потребни
хидраулички прорачуни.
- Предвидети обавезно испитивање квалитета воде (израдом одговарајућих анализа по физичкохемијским и бактериолошким параметрима), по завршеној изради и тестирању бунара од стране
овлашћеног завода или института.
- Предвидети изградњу пијезометара за континуално контролисање и праћење евентуалног
загађења подземних вода, у случају изградње резервоара.
- Опремити предметни комплекс комуналном инфраструктуром и обезбедити потпуни контролисани
прихват атмосферске воде са свих саобраћајних и манипулативних површина као и њихов
предтретман у сепараторима масти и уља пре упуштања у реципијент.
- Сепаратор масти и уља за третман атмосферских вода са манипулативних површина потребно је
димензионисати на основу сливне површине и меродавних падавина.
- Санитарно отпадне воде се не пречишћавају, док се технолошке оптадне воде усмеравају ка
постројењу на третман
- Пражњење таложника-сепаратора организовати искључиво преко овлашћеног оператера који
поседује лиценцу за обављање ове делатности.
- 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.
- Оперативне платое који нису предвиђени за озелењавање потребно је избетонирати, а ободне
бетонске риголе усмерити ка најнижој тачки свих изнивелисаних површина (саобраћајних и
манипулативних), како би се на једном месту прихватиле све загађене атмосферске воде.
- Атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, надстрешнице и друге бетонске
некомуникацијске површине) могу се без претходног пречишћавања испуштати на околне зелене
површине.
- Квалитет пречишћених технолошких отпадних вода мора бити у границама дозвољеног према
законским прописима пре изливања у Саву, односно у главни градски колектор када се прикључе.
III. Заштита земљишта
У циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења, у складу са посебним законима
обезбедити одговарајуће магацине производа.
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).
Чврст комунални отпад одлагати у 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.
Неопходно је редовно комунално одржавање и чишћење објекта и окружења чиме се смањује
могућност загађивања.
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Пре почетка радова на изградњи у границама резервне површине обухвата ПДР неопходно је
уклонити хумусни слој и засебно га депоновати и обезбедити од разношења. Хумус искористити
након окончања радова на изградњи објеката за санацију локације.
Потребно је извршити узорковање тла резервне површине комплекса „Хемофарм“ ради
утврђивања да ли се делови дивље депоније пиритне изгоретине налазе на истој.
На основу резултата налаза, уколико је потребно урадити пројекат рекултивације тла.
Рекултивација ће претходити изградњи резервне површине.

IV. Заштита ваздуха и заштита од буке
У циљу смањења аерозагађења и буке, планирана је реализација заштитног зеленила које
подразумева линеарно зеленило односно дрвореде уз државни пут државног пута 21 Б реда као и
према околним површинама.
Такође, унутар комплекса према зони становања предвиђа се формирање појасева
заштитног зеленила ниског и средњег растиња дугог вегетационог периода а.
С обзиром да на предметној локацији има високо квалитетне вегетације сву постојећу
вегетацију обавезно штитити и задржати и сагледати могућност за допуну и проширење. На
постојећем паркингу за запослене и госте предвидети садна места за школована дрворедна
стабла. Озелењавање прати основну намену у комплексу и саставни је део исте. Зеленило
комплекса пружа комплетне естетске и услужне садржаје, као интегрални – саставни део основне
концепције решења овог простора.
Као енергент за грејање објеката користити природни гас. Загађујуће материје које се
испуштају у ваздух, морају бити испод граничних вредности прописаних Уредбом о мерењима
емисија загађујућих материја у ваздух из стационарног извора загађивања („Службени гласник
РС“, број 5/16) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у ваздух из постројења за
сагоревање („Службени гласник РС“, број 6/16) и другим прописима у области заштите ваздуха.
Стим у вези, није дозвољено погоршање квалитета ваздуха у обухвату подручја плана због
додатних емисија из нове котларнице.
У циљу континуалног праћења, контроле радног процеса и повећања еколошке
безбедности, успоставити ефикасан систем мониторинга.
-

-

-

-

V. Друге заштитне мере1
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.
1

Посебна група – ДРУГЕ ЗАШТИТНЕ МЕРЕ је уведена обзиром да постоји резервна површина од око 5 ha, на којој би се у
будућности могли градити производни објекти у функцији производње фармацеутских производа
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На предметној локацији као ни у ближој околини, нема заштићених ни добара евидентираних за
заштиту, те стога нема посебних обавеза. У случају да се у току земљаних радова наиђе на
природно добро које је геолошко-пелеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла,
извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све
мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
Пратити земљане радове и обавезно зауставити радове и обавестити надлежни Завод за заштиту
споменика културе уколико се открију археолошки остаци.
С обзиром на намену, Главним пројектом правилно извршити распоред спољних и унутрашњих
комуникација и распоред просторија у објекту. Спољни иизглед свих објеката у оквиру комплекса
прилагодити намени околног простора.
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. Избор врста за озелењавање ће се вршити поштујући
постојеће услове средине, а превасходно ће се користити оне које имају способност веће
апсорпције штетних гасова и немају посебних захтева за одржавање. То подразумева да се поред
постојеће квалитетне вегетације, користе аутохтоне врсте лишћара високог и ниског раста као и
алохтоне врсте лишћара, четинара и шибља.
За засену паркинг места примењиваће се школована дрворедна стабла (ово зеленило не
улази у проценат зеленила на парцели).
У оквиру комплекса „Хемофарма“ неопходно је формирање заштитног зеленог појаса
према стамбеној намени и јавној намени у ширини од 20м
Заштита биодиверзитета и биолошких ресурса еколошке целине мора се спроводити
заштитом и унапређењем аутохтоних станишта и екосистема и мерама очувања аутохтоних
биљних и животињских врста и њихових ареала у односу на предметно планско подручје са
препорукама очувања у непосредној зони окружења.
Приступ комплексу на јавну површину и ширина приступне саобраћајнице дефинисани су кроз
План детаљне регулације.
Планирати ограђивање резервне површине комплекса у циљу спречавања неовлашћеног уласка у
простор.
У погледу потребних мера заштите од пожара у случају акцидентних ситуација, планираним
објектима ће бити обезбеђени приступни путеви за ватрогасна возила сходно законској регулативи
и техничким нормативима.
Комплекс „Лековит“ ДОО:
Мере заштите које су наведене за комплекс „Хемофарм“ АД важе и за комплекс „Лековит“ изузев:
Мера заштите за изградњу и експлоатацију бунара, Мера заштите које се односе на дивљу
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депонију пиритне изгоретине и евентуалну рекултивацију тла и Мера заштите које се односе на
стамбену зону и локацију школства.
Приликом реализације Плана детаљне регулације мора се покренути поступак процене утицаја
пред надлежним органом, и ако надлежни орган утврди да је то потребно, мора урадити Студија о
процени утицаја на животну средину. Такође се мора поднети захтев за давање сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину, све у складу са Законом о процени утицаја на
животну средину („Сл.гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) и подзаконским актом: Уредба о утврђивању
листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», бр.84/05 и 114/08)
Остали пројекти који се буду реализовали, а нису предвиђени поменутом уредбом, не смеју
вршити никакве штетне утицаје на животну средину.
Имајући у виду да су на локацији присутне и предвиђене будуће изградње производних и
складиштних простора хемијске индустрије, потребно је да сваки власник и будући инвеститор
поштује обавезу израде Студије утицаја на животну средину којом ће бити обухваћена и
синергетска дејства и међусобни утицаји свих техничко - технолошких целина присутних на
локацији обухваћеном Планом детаљне регулације.
7.2. Мере заштите од пожара
РС, МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, је утврдио
техничке услове за заштиту од пожара бр. 217-7056/16-1 од 18.07.2016.г.
•
Пре издавања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од
пожара 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 стране органа надлежног 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 План детаљне регулације не
може садржати све неопходне могућности, ограничења и услове за изградњу објекта,
односно све услове заштите од пожара и експлозија.
• У погледу обезбеђења 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 којом 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 заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).
• Фазну градњу, уколико ће градња трајати дуже, предвидети на начин да свака фаза
представља техничко-техолошку целину, која може самостално да се користи.
• Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама
Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. Лист СРЈ“, бр.
8/95)
• Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу, која се пројектује у складу са Правилником о
техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. Лист СФРЈ“, бр.
30/91).
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•

Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од
пожара и експлозија („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 24/87).
• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту
нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица („Сл. Лист СФРЈ“, бр.
13/78 и 37/95).
• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за ел. инсталације ниског
напона („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 53 и 54/88 и 24/95).
• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту објекта од
атмосферског пражњења („Сл. Лист СРЈ“, бр. 11/96).
• Реализацију објеката 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).
• Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким
нормативима за погон и одржавање ел. енергетских постројења и водова („Сл. Лист СФРЈ“,
бр. 41/93).
• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за уземљење ел. ен.
постројења називног напона изнад 1000 V („Сл. Лист СРЈ“, бр. 61/95).
• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за ел. ен. Постројења
називног напона изнад 1000 V („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 4/74, 13/78 и „Сл. Лист СРЈ“, бр. 61/95)
• Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту ел. енергетских
постројења и уређаја од пожара („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 74/90) као и
Други правилници и стандарди са аспекта заштите од пожара који произилазе из горе наведених
законских и подзаконских аката.
7.3. Мере заштите од елементарних непогода
Одбрана од поплава и мере заштите водотока
Рeпублички хидрoмeтeoрoлoшки зaвoд из Бeoгрaдa није дефинисао услове за израду предметног
плана у Законом предвиђеном року.
У склaду сa Хидрoмeтeoрoлoшким услoвимa кoje je утврдиo Рeпублички хидрoмeтeoрoлoшки зaвoд
из Бeoгрaдa, бр. 92-III-1-110 oд 07.07.2010.г., за потребе израде Просторног плaна Града Шапца a
кojи су сaстaвни дeo овог планског документа, услoви oд интeрeсa зa зaштиту oд пoплaвa су
слeдeћи:
1. За израду климатолошке подлоге предметног подручја потребно је корисити податке са
Климатолошке станице Шабац, Главне Метеоролошке Станице Сремска Митровица и њене
подручне мреже климатолошких и падавинских станица.
2. При изради хидролошких подлога за објекте у приобаљу реке Саве користити хидролошке
податке РХМЗС и техничку документацију објеката за одбрану од поплава. При изради
хидролошких подлога за пројектовање хидротехничких и других објеката на мањим
повременим и сталним водотоцима, користити податке из услова 1 и одговарајуће регионалне
климатолошке и хидролошке анализе.
3. Приликом пројектовања и извођења било каквих радова у кориту реке Саве и на речној обали,
на растојању 1000 м узводно и низводно од профила Главне Хидролошке Станице Шабац, а
који могу да утичу на режим течења и стабилост објекта, неопходно је претходно прибавити
Мишљење овог Завода.
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4. При изради геотехничких и хидрогеолошких подлога користити податке са хидролошких
станица подземних вода –пијезометра из националне мреже хидролошких станица подземних
вода у надлежности РХМЗ Србије метеоролошке податке из услова 1, као и хидролошке
податке из услова 2.
5. Приликом пројектовања и извођења било каквих радова у близини постојећих пијезометара, а
који могу да онемогуће прилаз или оштете пијезометре, неопходно је прибавити мишљ ење
овог Завода.
Поштовати и све услове добијене од ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“ 2913/1 од 13.07..2016.г. а
међу којима су и :
− Приликом израде Плана детаљне регулације који обухвата предметну локацију водити
рачуна у зависности од планираних решења, о посредном или непосредном утицају на
већ изграђене водне објекте, као и о актуелном водном режиму површинских и
подземних вода.
− Документацију ускладити са Оперативним планом за одбрану од поплава за 2016.г. за
воде 1 реда („Сл. Гласник РС“, бр. 9/2016).
− дефинисати циклус коришћења, складиштења и евакуације материја које се користе у
производном циклусу, а које могу угрозити животну средину, подземне и површинске
воде. Дефинисати квантитативно-квалитативне карактеристике свих материја које се
користе у производном циклусу, као и отпадних материја. За исте дефинисати локацију
и поступак одлагања.
− Уколико се планира експлоатација подземних вода неопходно је прибавити
експлоатационо право на коришћење изданских (подземних ) вода. За захватање вода
из попдземних издани потребно је обезбедити податке о водозахвату, могућности
захватања воде у потребној количини и обезбеђења потребног квалитета.
− Предвидети сепарациони систем канализације за санитарно фекалне, технолошке
отпадне воде, условно чисте и потенцијално зауљене атмосферске воде
− Санитарно фекалне отпадне воде, настале у оквиру постојећих и планираних објеката,
прикупити и након третмана, посебним системом канализационе мреже и евакуисати у
колектор постојеће канализације некадашње „Зорке“, а затим у реку Саву, као прелазно
решење до прикључка на колектор градске канализације према условима надлежног
комуналног преузећа из Шапца.
− Евакуацију атмосферских незагађених вода са кровова будућих објеката и околног
уређеног простора (које нису загађене), решити посебним системом са одводом воде до
рецепијента (канал, путни јарак, зелене површине).
− Атмосферске отпадне воде са саобраћајница и манипулативних површина подручја, које
с евентуално могу загадити уљима, мастима и нафтним дериватима, прикупити
посебним системом канализације и преко таложника за механичке нечистоће и
сепаратора уља и масти (претходни предтретман) евакуисати у колектор јавне
канализације, према условима надлежног комуналног преузећа из Шапца.
− Ефекат пречишћавања технолошких отпадних вода и начин испуштања мора да
гарантује квалитет пречишћених и испуштених вода. Квалитет ефлуента мора бити
усклађен са прописаним критеријумима за очување квалитативних карактеристика
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−

рецепијента-реке Саве, упуштањем у постојећу канализацију некадашње „Зорке“ или
прикљуком на колектор градске канализације према условима надлежног комуналног
преузећа из Шапца.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде, није
доставила услове за израду Плана детаљне регулације „Део блока 390“ у Шапцу (Хемофарм).
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности
У складу са сеизмичним условима добијеним од РС Републички сеизмолошки завод бр. 02-399/16
од 15.07.2016.г. за територију обухвата Плана, утврђен је сеизмички интезитет по европској
макросеизмичкој скали ЕМС-98 од VII.
Према Плану генералне регулације „Шабац“-ревизија дефинисано је да је потребно поштовати
степен сеизмичности од 80 MKS приликом пројектовања, извођења или реконструкције објеката.

Сви дефинисани услови морају се поштовати, као и важећи Закони и подзаконски акти који
дефинишу ову област.
Превентивне мере заштите од ветра
Прeвeнтивнe мeрe подразумевају:
- грађевинско-техничке мере које треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу
ветрова,
Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферијија
Прeвeнтивнe мeрe подразумевају:
- уређење и одржавање саобраћајних површина,
- сваки објекат мора бити опремљен громобранском инсталацијом.
7.4. Мере заштите културног наслеђа
Од Завода за заштиту споменика културе Ваљево добијени су услови бр. 337/1 од 11.08.2016.г. у
којима стоји да на територији плана нема утврђених ни евидентираних непокретних културних
добара, као ни добара коja уживају претходну заштиту.
Уколико би се током земљаних радова на предметном подручју наишло на археолошке предмете
извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту
споменика културе „Ваљево“ и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се
сачува на месту и у положају у коме је откривен.
У случају појаве непосредне опасности оштећења налазишта или предмета „Завод за заштиту
споменика културе „Ваљево“ привремено ће обуставити све радове и предузеће мере за
утврђивање да ли је непокретност или ствар културно добро или не.
У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због инвестиционих
радова, спровешће се заштитно ископавање о трошку инвеститора.

7.5. Кретање хендикепираних и других лица са посебним потребама
На територији коју обухвата План детаљне регулације нема јавних намена. Поштовати
одговарајуће техничке прописе и стандарде који дефинишу ову област.
7.6. Мере заштите од ратних разарања и обезбеђења потреба одбране земље
РС, Министарство oдбрaнe, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, није
дефинисало услове битне за израду Плана детаљне регулације у Законом дефинисаном року.
У циљу заштите од акцидената и техничко технолошких удеса, приликом изградње и коришћења
објеката неопходно је поштовати све важеће законске прописе из те области: Закон о ванредним
ситуацијама ("Сл. гласник РС" 111/09, 92/11 и 93/12), Закон о експлозивним материјама,
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запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 44/77, 45/84 и 18/89) и др. За заштиту од
последица евентуалне дисперзије горива воденом површином предвидети одговарајуће хемијскофизичке мере и биолошке мере санације према посебним условима.
Мере заштите дефинисане Планом генералне регулације „Шабац“-ревизија:
„Прeвoз спeцифичних тeрeтa зaхтeвa примeну пoсeбних мeрa дa би прeвoз биo бeзбeдaн. Зa
трaнспoрт сe мoрajу кoристити спeциjaлнa вoзилa у зaвиснoсти дa ли сe прeвoзe вaнгaбaритни или
oпaсни тeрeти. Вaнгaбaритни тeрeти приликoм смeштaja у вoзилo нaдмaшуjу нajвeћу дoпуштeну
дужину, ширину, висину и тeжину. Трaнспoрт oвих тeрeтa je oтeжaн у oднoсу нa пут и oбjeктe нa
путу кao и нa сaм сaoбрaћaj. Прeвoз oвих тeрeтa зaхтeвa примeну спeциjaлних врстa вoзилa и
прикoлицa кao и пoсeбну прaтњу и дoзвoлу. Oпaсни тeрeти зaхтeвajу спрoвoђeњe oдрeђeних мeрa
с oбзирoм дa мoгу дa прoузрoкуjу пoврeдe људи, oштeћeњa или уништeњa вoзилa, путeвa и путних
oбjeкaтa. Oпaсни тeрeти мoгу бити у рaзличитoм стeпeну oпaснoсти пo oкoлину: eксплoзивнe
мaтeриje (бaрут, динaмит и сл.), лaкo зaпaљив мaтeриjaл (бeнзин и сл.), oтрoвнe мaтeриje,
нaгризajући мaтeриjaл –кисeлинe, сaбиjeни и зaпaљиви гaсoви, рaдиoaктивнe мaтeриje и лaкo
лoмљив мaтeриjaл. При прeвoзу oвих тeрeтa нeoпхoднo je пoштoвaти Прaвилник o прeвoзу oпaсних
мaтeриja кojи прeдвиђa дa: oсoбљe кoje рукуje oвaквoм рoбoм мoрa бити упoзнaтo сa њeним
кaрaктeристикaмa; вoзилa зa прeвoз мoрajу бити пoтпунo тeхнички испрaвнa; вoзилa и тeрeт
мoрajу бити oбeлeжeни oдгoвaрajућим знaцимa; прeвoз oвих тeрeтa вршити рeгиoнaлним и
мaгистрaлним путeвимa и у врeмe кaд je густинa сaoбрaћaja нajмaњa (изузeтнo грaдским
мaгистрaлaмa); вoзилa мoрajу бити снaбдeвeнa oдгoвaрajућим срeдствимa зa гaшeњe пoжaрa;
нoсивoст вoзилa нe смe бити искoришћeнa вишe oд 70-80 % зaвиснo oд стeпeнa oпaснoсти; брзинa
крeтaњa вoзилa у oднoсу нa дoзвoљeну брзину зa ту врсту вoзилa oднoснo дeoницу путa мoрa бити
мaњa зa 20%.
7.7. Инжењерско-геолошки услови
-Графички прилог бр. 01-1 Извод из Плана генералне регулације „Шабац“-Инжењерско-геолошка
карта
У елаборату "Инжењерско-геолошке подлоге за просторно и урбанистичко планирање на подручју
општине Шабац",2006.г., "Омни Пројект" доо, из Земуна( која су урађена за ниво општине Шабац),
територија у обухвату Плaнa дeтaљнe рeгулaциje „Део блока 390“ у Шапцу се налази у зони 7 º+ и
8º- MCS сеизмичког интензитета у геотехничком рејону V и VI (Већи део предметног простора се
налази у геотехничком реону VI док се јужни, тј југоисточни део налази у геотехничком реону V).
Рejoн V (у обухвату ПДР)
Инжeњeрскoгeoлoшки рejoн V oбухвaтa aлувиjaлну зaрaвaн у тeрeну сa надмoрскoм висинoм дo 80
м. Геолошки профил терена изграђују алувијални седименти Саве, типа поводња, плажа, корита и
мртваја. Изграђени су од алевритских глина и пескова, локално шљунка, ређе муљевитих
секвенци. Дебљина алувијалних наслага је врло променљива, од једног метра, до десет метара у
приобаљу Саве. Подину представљају језерске наслаге изграђене од прашина, песка, шљунка
секвенци или дебелих слојева глина. Основу овог дела терена, представљају седименти
Плиоцена, али и Панона, изграђени од глина и лапора, песка, шљунка и ређе конгломерата.
Дебљина алувијалних наслага врло је неуједначена, локално и до 50.0 м ближе кориту Саве.
Седименти алувиона су по правилу потпуно засићени водом, са формираном отвореном издани
средњег до великог капацитета, меки, стишљиви и слабо носиви.
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
•
Тeрeн je рaвничaрски, сa нaгибoм oд 3-5 %;
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•
Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaшинaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa висoкe
дeфoрмaбилнoсти, мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa чeстo и муљeвитим, нeпoдoбним зa
грaдњу, сa нeoпхoдним сaнaциjaмa тлa, кao и oбjeктимa oдбрaнe и зaштитe oд висoких вoдa, a у
приoбaљу oд пoплaвнoг тaлaсa;
•
Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, нивoи вoдa су нeпoсрeднo испoд пoвршинe тeрeнa,
нa oкo 1м дубинe, нeрeткo и при пoвршини.
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
•
Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и зaштитe oд висoких и кaтaстрoфaлних вoдa,
рeгулaциja кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;
•
Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
•
Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрeнa нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим
грaнулaтoм и рeфулaциoним пeскoм;
•
Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa;
•
Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa зa 70 и 7+0 МCS сeизмичкoг интeнзитeтa.
Услoви изгрaдњe
•
Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa
нaгибимa дo 3 % и мaњe, a oслaњajу сe нa дo jaкo стишљивo тлo; нeoпхoднo je прeдвидeти
сaнaциoнe пoдлoгe, a кoд oбjeкaтa вeликoг прeчникa прeдвидeти и мoгућнoст плиткoг шипирaњa;
кoд дубoких искoпa пoтрeбнa je стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм и шипирaњeм; тeрeн
je пoтпунo вoдoзaсићeн, пa je нeoпхoднo црпљeњe вoдa пумпaмa кaпaцитeтa 5-8 l/s;
•
Хидрoтeхнички oбjeкти, црпнe стaницe или oбjeкти трaнсфoрмaтoрa извoдићe сe у слaбo
нoсивoм, jaкo стишљивoм тлу; фундирaњe сe углaвнoм нe мoжe извoдити дирeктнo, зa нaпoнe
вeћe oд 100 kN/m2; тaмпoнски слojeви трeбa дa су oд шљунчaнoг грaнулaтa, сa истoврeмeнoм
функциjoм дрeнaжнoг тeпихa, прojeктoвaни зa вeликe нaпoнe сa збиjeнoшћу дo 30.000 kN/m2;
oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa нajнижих eтaжa нa стaлни вoдeни нивo;
•
Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити рeфулaциjoм, или шљункoвитим грaнулaтoм, сa
прeдхoднoм изрaдoм пoдлoгe oд кaмeнoг нaбaчaja;
•
Oбjeкти кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, сa нaпoнимa вeћим oд
100 kN/m2, тeмeљe сe нa дубoким тeмeљимa, aли je мoгућa и изрaдa тaмпoнa чиja сe дeбљинa и
збиjeнoст усклaђуjу сa нaпoнимa у тлу:
•
Сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-прaшинaстoм тлу житкe дo мeкe кoнсистeнциje, сa
мaсивнoм зaмeнoм пoстeљицe нaсипимa и тaмпoнимa oд грубoзрних грaнулaтa;
•
Дeпoниje нe трeбa плaнирaти у oвoм рejoну збoг висoкoг нивoa вoдa и стaлнoг
вoдoзaсићeњa тлa.
•
Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из aлувиjaлних пeскoвa и шљункoвa, сa вишe
нивoa aквифeрa, aли je пoтрeбнa дeфeризaциja вoдa.
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Рejoн VI (у обухвату ПДР)
Инжењерскогеолошки рејон VI обухвата већи део у обухвату плана. Геолошки профил терена
изграђују алувијални седименти Саве, типа поводња, плажа, корита и мртваја. Изграђени су од
алевритских глина и пескова, локално шљунка, ређе муљевитих секвенци. Дебљина алувијалних
наслага је врло променљива, од једног метра, до десет метара у приобаљу Саве. Подину
представљају језерске наслаге изграђене од прашина, песка, шљунка секвенци или дебелих
слојева глина. Основу овог дела терена, представљају седименти Плиоцена, али и Панона,
изграђени од глина и лапора, песка, шљунка и ређе конгломерата. Дебљина алувијалних наслага
врло је неуједначена, локално и до 50.0 м ближе кориту Саве. Седименти алувиона су по правилу
потпуно засићени водом, са формираном отвореном издани средњег до великог капацитета, меки,
стишљиви и слабо носиви.
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
• Тeрeн je рaвничaрски, сa нaгибoм до3.0%;
• Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaшинaстим и муљевитим сeдимeнтимa висoкe
дeфoрмaбилнoсти, мaлe нoсивoсти, неподобним за градњу сa нeoпхoдним објектима одбране
и заштите од вода, санацијама тла и дубоким темељењем
• Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, нивoи вoдa су нeпoсрeднo испoд пoвршинe тeрeнa, или
на површини терена;
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и зaштитe oд висoких и кaтaстрoфaлних вoдa,
рeгулaциja кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;
• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
• Неопходна нивелације-издизање терена насипањем шљунковито-песковитим гранулатом и
рeфулaциoним пeскoм;
• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa;
• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa зa 80 MCS сеизмичког интензитета;
Услoви изгрaдњe
• Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa
нaгибимa дo 3 % и мaњe, a oслaњajу сe нa дo jaкo стишљивo тлo; нeoпхoднo je прeдвидeти
сaнaциoнe пoдлoгe, a кoд oбjeкaтa вeликoг прeчникa прeдвидeти и мoгућнoст плиткoг
шипирaњa; кoд дубoких искoпa пoтрeбнa je стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм и
шипирaњeм; тeрeн je пoтпунo вoдoзaсићeн, пa je нeoпхoднo црпљeњe вoдa пумпaмa
кaпaцитeтa 5.0-8.0 l/sec;
• Хидрoтeхнички oбjeкти, црпнe стaницe или oбjeкти трaнсфoрмaтoрa извoдићe сe у слaбo
нoсивoм, jaкo стишљивoм тлу; фундирaњe сe углaвнoм нe мoжe извoдити дирeктнo, зa нaпoнe
вeћe oд 80.0 kN/m2; тaмпoнски слojeви трeбa дa су oд шљунчaнoг грaнулaтa, сa истoврeмeнoм
функциjoм дрeнaжнoг тeпихa, прojeктoвaни зa вeликe нaпoнe сa збиjeнoшћу дo 30.000 50.000kN/m2; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa приземних eтaжa нa стaлни вoдeни
нивo;
• Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити рeфулaциjoм, или шљункoвитим грaнулaтoм, сa
прeдхoднoм изрaдoм пoдлoгe oд кaмeнoг нaбaчaja;
• Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, сa нaпoнимa
вeћим oд 80.0 kN/m2, тeмeљe сe нa дубoким тeмeљимa, aли je мoгућa и изрaдa тaмпoнa чиja сe
дeбљинa и збиjeнoст усклaђуjу сa нaпoнимa у тлу:
• Сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-прaшинaстoм тлу житкe дo мeкe кoнзистeнциje, сa
мaсивнoм зaмeнoм пoстeљицe нaсипимa и тaмпoнимa oд грубoзрних грaнулaтa;
• Oбjeкти грoбљa нe мoгу сe грaдити у oвoм тлу;
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•
•

Дeпoниje нe трeбa плaнирaти у oвoм рejoну;
Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из aлувиjaлних пeскoвa и шљункoвa, сa вишe нивoa
aквифeрa, aли je пoтрeбнa дeфeризaциja вoдa.

На основу услова добијених од РС Министарства рударства и енегретике бр. 351-0100014/2016-06 oд 24.08.2016.г. потребно је урадити инжењерсо-геолошки елаборат микролокације у
размери 1:1000 или 1:2500.

7.8. Правила и услови за евакуацију отпада
У оквиру комплекса „Хемофарм“ опредељене су локације за смештај комуналног отпада,
неопасног отпада и опасног отпада.
Привремено складиштење неопасног отпада треба да омогући еколошки приступ у овом проблему,
као и да се омогући класификација отпада ради рециклаже истог.
За опасан отпад предвиђен је посебан покривен и затворен простор у коме се исти привремено
складишти до извоза у земље ЕУ ради третмана и коначног збрињавања истог.
За чврст комунални отпад предвиђена је површина на коме су смештени метални контејнери које
односи и празни ЈКП „Стари Град“ Шабац.
Постојеће стање отпада у оквиру граница ПДР
У Предузећу је поступање са отпадом регулисано сходно законским регулативама и документима
дефинисаних по ИСО 9001:2008 и ИСО 14001:2004 (Оперативни поступци и Радна Упутства).
Опасне материје су хемикалије и друге материје које имају штетне и опасне карактеристике. За
идентификацију и разврставање опасних материја у Hemofarm d.o.o Šabac одговоран је сарадник
из области заштите животне средине у Hemofarm d.o.o Šabac
За идентификацију и разврставање опасних материја користе се следећи извори података:
• спискови фармацеутских сировина и хемикалија које се користе у производним и
контролним процесима Хемофарма,
• национални закони и прописи (Закон о хемикалијама и правилници)
• безбедносни лист, односно MSDS (Material Safetv Data Sheet) листе које
достављају испоручиоци полазних материјала,
• стручна литература, интернет итд.
Класификација хемикалија и одређеног производа врши се на основу процене њихових физичких и
хемијских својстава, својстава која утичу на живот и здравље људи, својстава која утичу на животну
средину, као и утврђених критеријума за класификацију у одређене класе опасности (Правилник о
класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа)
Све прикупљене податке о карактеристикама опасних материја које се налазе у Хемофарму
(безбедносни листови, MSDS листе и др.) архивирају се и убацују у Базу података.
У Хемофарму је регистровано укупно 495 опасних материја.
Шефови одељења у којима се врши складиштење, преношење, испитивање или коришћење
опасних материја одговорни су да у складу са Законом о хемикалијама обезбеде да у свим
просторијама постоји једна копија Упутства за поступање и безбедан рад са опасном материјом за
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оне опасне материје које се налазе у тој просторији (штампањем истих из Базе на интранету) и да
изврше обуку свих радника који долазе у контакт са опасним материјама са циљем њиховог
упознавања и разумевања података из Упутства.
У опасан отпад спадају:
• Сировине које се из било ког разлога не могу користити а имају особине опасних материја,
• Полупроизводи и готови производи који се из било ког разлога не могу користити а у себи
садрже опасне материје у концентрацијама дефинисаним претходном ставу,
• амбалажа која је била у непосредном контакту са сировином окарактерисаном као опасан
отпад,
• Контраузорци сировина, готових производа у балку и пакованих готових производа којима је
истекао рок, остаци сировина, гранулата и готових производа, остаци хемикалија и реагенаса,
• Флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу,
• Контаминиране крпе од чишћења и масне крпе,
• Засићене јоноизмењивачке смоле и истрошени активни угаљ на одељењу Хемијске припреме
воде,
• Замењени хепа филтери са уређаја за отпрашивање,
• Рукавице и маске које су коришћене приликом размеравање опасних материја.
У неопасан отпад спада следећа врста отпада:
• Шкарт сировина које немају особине опасних материја,
• Шкарт полупроизвода и готових производа који се више не могу користити из било ког разлога,
а који у себи не садрже опасне материје,
• Амбалажа која није била у додиру са опасним материјама или амбалажа је била у контакту са
опасном материјом, али је пре тога деконтаминирана,
• Транспортне кутије и картонска бурад у којима се налазила сировина карактерисана као опасна
материја али није била у директном контаку са опасном материјом,
• Амбалажа од стакла (бочице које не одговарају спецификацијама као и изломљене бочице),
• Празни блистери (коришћени или неискоришћени),
• PVC вреће и фолије,
• Al-тубе, пластични канистри, пластичне боце, пластичне тубе које не одговарају
спецификацијама амбалаже,
• Искоришћени филтери у облику слојница, капсула или свећа који се користе раствора у
производним одељењима и сви остали филтери који се користе у осим филтера за отпрашивање,
• Неупотребљене и шкартне дрвене палете,
• Метални отпад из радионица настао обрадом метала,
• Рукавице, капе, назувци и маске који су коришћени током израде препарата или током
испитивања препарата осим оних које су коришћене у процесу размеравања,
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• Отпад из администрације, папирна амбалажа (етикете, упутства), картонска амбалажа
(основне кутије, транспортне кутије) које не одговарају спецификацијама,
• Отпад из канцеларија и отпад настао након уређења простора,
• Отпад из ресторана друштвене исхране
У границама обухвата префметног ПДР не постоји депонија за трајно одлагање било које
врсте отпада опасног и неопасног отпада. Сав отпад који се генерише се привремено складишти у
затвореним складиштима за складиштење опасног и неопасног отпада обезбеђеним од приступа
неовлашћених лица.
Листа опасног отпада са индексним бројевима и количинама
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Назив
Остале киселине
Натријум хидроксид
Органски халогеновани растварачи
Остали органски растварачи
Апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уља који
нису другачије специфицирани), крпе за брисање, заштитна одећа који
су контаминирани опасним супстанцама
Органски отпад који садржи опасне супстанце
Флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу

Индексни
број

Количина
kg/годишње

06 0 1 06
06 02 04
07 0 5 03
07 0 5 04
1 5 02 02

0,71
79,48
181,95
1183

16 03 05
20 0 1 2 1

27044
69

Листа неопасног отпада са индексним бројевима и количинама
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Назив
Папирна и картонска амбалажа
Пластична амбалажа
Дрвена амбалажа
Метална амбалажа
Отпадни тонери који не садрже опасне сусптанце

Индексни
број

Количина
kg/годишње

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
08 03 18

92640
16576
35605
14154
15

Прикупљање, разврставање и преузимање отпада
Отпад (опасан и неопасан, осим комуналног) и производи који после употребе постају
посебни токови отпада прикупљају по врстама задужена лица на свим местима настанка у
Хемофарм д.о.о Шабац (производним одељењима, складиштима, развојним и контролним
лабораторијама, одржавању и уређењу простора, административним службама и свим осталим
местима настанка отпадног материјала). Прикупљање се врши у складу са оперативним поступцима
и радним упутствима, која регулишу ову активност по појединим организационим целинама.
Различите врсте отпада се посебно одвајају и означавају. Тако прикупљен и означен отпад
одлаже се на посебно одређено и означено место (које обезбеђује да не може доћи до мешања са
исправним производима) у оквиру организационе целине у којој је настао до предаје Служби
складишта и централног размеравања
Поступање са неопасним отпадом
Неопасан отпад настао у организационим целинама запослени у њима одлажу на следећи
начин:
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Папирна и картонска амбалажа
Запослени у Погону получврстих и течних форми, Погону чвстих форми и Служби
складишта исту одлажу на "МЕСТО ЗА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ
ОТПАДА" које се налази код задњих врата топле везе АВРС
• Запослени у осталим организационим целинама исту одлажу директно у контејнере за
папирну и картонску амбалажу.
PVC вреће и фолије, празни блистери
• Запослени у Погону получврстих и течних форми, Погону чвстих форми и Служби
складишта исту одлажу на "МЕСТО ЗА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ
ОТПАДА" које се налази код задњих врата топле везе АВРС,
• Запослени у осталим организационим целинама исту одлажу директно у контејнере за
ПВЦ.
Метални отпад из радионица
• Запослени у Погону получврстих и течних форми, Погону чвстих форми и Служби
складишта исту одлажу на "МЕСТО ЗА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ
ОТПАДА" које се налази код задњих врата топле везе АВРС,
• Запослени у осталим организационим целинама исту одлажу директно у контејнер за
МЕТАЛ
Остали неопасан отпад (картонска, метална, пластична, стаклена амбалажа, отпадне
палете)
•
Запослени у свим организационим целинама одлажу на "МЕСТО ЗА ПРИВРЕМЕНО
СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА".
Отпадни тонери који у себи не садржа опасне материје
•
Запослени у свим организационим целинама исте предају директно складиштару
неопасног отпада путем обрасца "ЕВИДЕНЦИЈА НЕОПАСНОГ ОТПАДА".
Образац "ЕВИДЕНЦИЈА НЕОПАСНОГ ОПАДА" попуњава се само у случају предаје тонера
који у себи не садрже опасне супстанце.
Електронски отпад који не садржи опасне супстанце
•
Запослени у свим организационим целинама исти предају директно складиштару
неопасног отпада путем обрасца "ЕВИДЕНЦИЈА НЕОПАСНОГ ОТПАДА"
•

Одлагање неопасног отпада на "МЕСТО ЗА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ
ОТПАДА" врши се четири пута дневно у следећим терминима: 08.30 h, 11.30 h, 13.30 h i 16.30 h.
Сортирање неопасног отпада у наведеним терминима врше запослени на одржавању круга
и зелених површина и запослени у Служби складишта на следећи начин:
• Запослени на одржавањају круга и зелених површина сортирају неопасан отпад (папирна
и картонска амбалажа, PVC вреће и фолије, празни блистери, метални отпад из
радионица) и исти након сортирања са "МЕСТА ЗА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ
НЕОПАСНОГ ОТПАДА" одлажу у контејнере,
• Запослени у Служби складишта сортирају неопасан отпад (картонска, метална,
пластична, стаклена амбалажа, отпадне палете) и исти након сортирања са " "МЕСТА ЗА
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•

ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА" пребацују на "ПРОСТОР ЗА
ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА".
Након пребацивања неопасног отпада на "ПРОСТОР ЗА ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ
ОТПАДА" складиштар неопасног отпада доставља сараднику за заштиту животне средине податке
о прикупљеном неопасном отпаду електронски путем обрасца "ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕДАЈЕ
НЕОПАСНОГ ОТПАДА" (Prilog 4).
Даље кретање неопасног отпада
Друштво има склопљен Уговор о откупу отпада који има употребну вредност са
овлашћеном и акредитованом кућом од стране Министарства животне средине и просторног
планирања.
Неопасан отпад се продају на килограм ( "kg") и на комад ( "ком"). Уговором о откупу
неопасног отпада дефнисана је врста отпада који се продаје на "kg" односно на "ком". Уколико се
отпад продају на "kg" доставља се одвага "Мерни лист" са мерног места. Уколико се отпад продаје
на "ком" складиштар неопасног отпада , издаје „Интерну отпремницу" и „Дозволу за извоз".
Радници обезбеђења присуствују преузимају отпада од стране овлашћене организације и води
евиденцију о преузетим количинама.
Попуњену "Евиденцију предаје неопасног отпада" радници обезбеђења достављају
складиштару Службе складишта који на основу ње израђује „Интерну отпремницу" и „Дозволу за
извоз" у три примерка: један примерак даје овлашћеном лицу купца, један примерак даје раднику
обезбеђења и један примерак задржава у својој архиви.
Сарадник из области животне средине израђује »Документ о кретању отпада« у четири
примерка. Први примерак задржава Hemofarm d.o.o. Šabac (власник отпада), други примерак
задржава превозник отпада, трећи примерак задржава прималац отпада (купац) а четврти
примерак купац враћа попуњен у року од 10 дана од дана преузимања отпада власнику отпада.
Приликом изласка из круга Предузећа сарадник из области животне средине доставља на
потпис овлашћеном лицу купца Документ о кретању отпада. Овлашћено лице купца који је уједно и
превозник отпада након потписа узима три примерка Документа о кретању отпада. Сарадник из
области животне средине примерак Документа о кретању отпада архивира у архиви Одељења
општих послова.
Радник обезбеђења приликом извоза отпада које се продаје на "kg" присуствује вагању
моторног возила са отпадом и узима »Мерни лист«. »Мерни лист«, »Дозволу за извоз« и »Интерну
отпремницу« радник обезбеђења доставља сараднику одељења општих послова
Сарадник одељења општих послова саставља Записник о продаји отпада у три примерака
на основу »Мерног листа« и »Дозволе за извоз« и доставља га овлашћеном лицу купца неопасног
отпада на потпис.
Овлашћено лице купца неопасног отпада заједно са потписаним записницима доставља
сараднику одељења општих послова и потписан четврти примерак Документа о кретању отпада.
Након потписивања Записника од стране овлашћеног лица купца и сарадника одељења општих
послова као и након завођења Записника у Деловодну књигу, по један примерак Записника
доставља се купцу и одељењу контролинга, а један примерак задржава у архиви Одељења општих
послова. Одељење контолинга на основу достављених записника врши фактурисање сходно
Уговору о откупу неопасног отпада.
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Шеф Одељења општих послова води „Дневну евиденцију о отпаду прозвођача отпада"
сходно Правилнику о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за
њихово попуњавање (Сл.гласник РС. број 95/2010) за сваку врсту неопасног отпада појединачно а
према „Листи разврставања неопасног отпада".
Поступање са опасним отпадом
Извршилац операције попуњава образац "Евиденција опасног отпада" и одлаже опасан
отпад у место привременог складиштења.
Служба складишта- оделење централноа размеравања
Сав опасан отпад настао у процесу размеравања сировина прикупљају и према врсти
отпада разврставају извршиоци. Опасан отпад и контактну амбалажу, која је била у непосредном
контакту са сировином окарактерисаном као опасан отпад извршиоци одлажу у PE врећу,
премеравају га и обележавају жутом етикетом ОТПАД са називом производа, количином опасног
отпада (у kg), контролним бројем серије, датумом и потписом извршиоца и надзора. Прописно
обележене PE вреће се одлажу у буре за опасни отпад према категорији и одлагање евидентира у
образац "Евиденција опасног отпада".
Начин предаје опасног отпада
У зависности од динамике производње (дневно, седмично и сл.), а најмање једном
месечно, сарадник Одељења сав опасан отпад из привременог складишта у
производњи/лабораторији, предаје Служби складишта путем обрасца "Евиденција опасног
отпада", уз потпис одговорног лица Службе складишта.
Остале организационе јединице у којима настане опасан отпад, исти према потреби, а
према Листи разврставања опасног отпада, предају Служби складишта путем обрасца "Евиденција
опасног отпада", уз потпис одговорног лица Службе складишта.Све организационе целине код
којих је дошло до појаве производа који после употребе постају посебни токови отпада а сходно
Листи разврстања опасног отпада исти предају Служби складишта путем обрасца"Евиденција
опасног отпада", уз потпис одговорног лица Службе складишта.
Служба складишта- оделење централног размеравања
Најмање једном месечно се опасан отпад настао у оделењу централног размеравања
предаје складиштару опасног отпада. Отпад се предаје директно у привремено складиште опасног
отпада путем обрасца "Евиденција опасног отпада".
Начин складиштења опасног отпада
Опасан отпад преузет из организационих целина складишти се у на две локације у зависности од
врсте опасног отпада. Сви запослени који су ангажовани у складишту опасног отпада имају
положен АДР за руковаоца опасним материјама класе 2,3,6.1,8.
Сав опасан отпад у чврстом агрегатном стању и производи који после употребе постају посебни
токови отпада складиште се у привременом складишту опасног отпада. Складиште је укупне
површине 250 m2. У њему се налази 625 палетних места (слика 11). Исто је закључано и приступ је
дозвољен само запосленима које су ангажовани на пословима руковања са опасним отпадом.
Опасан отпад који је настао у Производно техничком сектору, Сектору контроле квалитета,
Одељењу за ГМП документацију, административним целинама у зависности од врсте опасног
отпада је обележен жутом самолепивом етикетом ОТПАД која садржи следеће податке: ознака
опасног отпада, назив материјала, количину, датум и потпис. Задужени радник из наведених
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Одељења предаје утоварно истоварним радницима Одељења складишта опасан отпад на основу
"Евиденције опасног отпада у одговарајућу амбалажу која спречава расипање, ломљење и
испаравање. Складиштар задужен за опасан отпад проверава количину и врсту примљеног
опасног отпада на основу података из прилога "Евиденције опасног отпада.
Пријем опасног отпада складиштар евидентира попуњавањем датума преузимања и потписом
прилога "Евиденције опасног отпада" у два примерка, од којих:
• први примерак остаје складиштару,
• други примерак се задржава у блоку и враћа Техничару/предраднику који му је предао
опасан отпад.
Разврставање и складиштење опасног отпада
Приликом складиштења опасан отпад се пакује и обележава на начин којим се обезбеђује
сигурност по здравље људи и животну средину. Опасан отпад се класификује према пореклу,
карактеристикама и саставу који га чини опасним у складу са Листом разврставања опасног
отпада. Различите врсте опасног отпада ускладиштене у истом простору се складиште посебно
свака у своју амбалажу
За опасан отпад предвиђен је посебан покривен и затворен простор у коме се исти привремено
складишти до извоза у земље ЕУ ради третмана и коначног збрињавања истог.
За чврст комунални отпад предвиђена је површина на коме су смештени метални контејнери које
односи и празни ЈКП „Стари Град“ Шабац.
За комплекс „Хемофарм постоји урађен План заштите од удеса у којем је дефинисано
следеће:
Идентификација опасности са приказом могућег развоја догађаја и одређивањем могућег
нивоа удеса,
Мере превенције,
Расположиви људски и материјални ресурси за заштиту и спасавање,
Расположиви људски и материјални ресурси у функцији испомоћи,
Мере одговора на удес са мерама заштите и спасавања и мерама отклањања последица
удеса и
Информисање јавности.
За комплекс „Лековит“ мора се урадити План заштите од удеса.
7.9. Мере енергетске ефикасности
У свим објектима је неопходно предузети мере енергетске ефикасности прописане важећим
Законским и другим правним актима који уређују ову област.
Енергетски ефикасна зграда је зграда која троши минималну количину енергије уз обезбеђење
потребних услова комфора у складу са овим правилником.
Енергетски пасош зграде је документ који приказује енергетска својства зграде и који има
прописани садржај и изглед према Правилнику о енергетској сертификацији зграда, а издаје га
овлашћена организација која испуњава прописане услове за издавање.
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Енергетски пасош морају имати све нове зграде, као и постојеће зграде које се реконструишу,
адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда које су изузете од обавезе енергетске
сертификације.
Међу зградама за које није потребно прибављање енергетског пасоша су и:
1) постојеће зграде које се продају, дају у закуп, реконструишу или енергетски санирају, а које
имају нето површину мању од 50 м2;
2) зграде које имају предвиђени век употребе ограничен на две године и мање;
3) зграде привременог карактера за потребе извођења радова, односно обезбеђење простора за
смештај људи и грађевинског материјала у току извођења радова;
4) радионице, производне хале, индустријске зграде и друге привредне зграде које се, у складу са
својом наменом, морају држати отворенима више од половине радног времена, ако немају
уграђене ваздушне завесе;
5) постојеће зграде које се продају или се право власништва преноси у стечајном поступку, у
случају присилне продаје или извршења;
6) зграде које се не греју или се греју на температуру до +12°Ц.
Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за
издавање употребне дозволе.
За постизање енергетске ефикасности зграда потребна је примена свих фактора који утичу на
побољшање исте у складу са Законима и другим правним актима који уређују ову област.
7.10. Мере заштите природе
Од РС, Завода за заштиту природе Србије добијено је Решење бр. 020-1412/3 од 17.08.2016.г.у
којем стоје следећи услови:
-У обухвату Плана детаљне регулације „део блока 390“ у Шапцу нема заштићених подручја за које
је спроведен или покренут поступак заштите, еколошко значајних подручја ни еколошких коридора,
као ни евидентираних природних добара. Планска решења, организацију садржаја и активности и
пропозиције одрживог коришћења, уређења и грађења и заштите простора, одредити у складу са
условима заштите природе међу којима су:
-интегрисати аспекте заштите животне средине у све делове Плана
-Приликом планирања намене површина:
• Зонирати функционално различите намене и груписати компатибилне садржаје и
активности
• Раздвојити функције, зоне и објекте који се међусобно угрожавају одређивањем
неопходних заштитних растојања
-јасно дефинисати просторе са наменом-зелене површине и озеленити их на начин да естетске
функције зеленила дођу до изражаја.
-Планирати висок ниво квалитета животне средине, како би се могући негативни утицаји
комерцијално-производне зоне на ближу и даљу околину свели на најмању могућу меру
-предвидети мере за смањење загађења ваздуха и не испуштати загађујуће маретије у количини
већој од прописаних граничних вредности емисије
-Извршити идентификацију свих отпадних вода које могу настати у оквиру планираних комплекса
(санитарно-фекалних, технолошких, атмосферских, зауљених вода са манипулативних површина)
и решити љихово одвођење тако да нема утицаја на површинекс и подземне воде, уз обавезан
предтретман зауљених вода. Планирати интегрисано управљање атмосферским водама.
-Радови на изградњи и уређењу предментог простора морају бити изведени тако да не ремете
постојеће подземне и површинеске хидрографске везе и не утичу на квалитативне карактеристике
подземних и површинских вода.
-Све манипулативне површине морају бити асфалтиране, а складиштење резервних делова,
сировина, амбалаже готових производа и др. планирати искључиво у оквиру објеката.
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-Нису дозвољене намене које производе ниво буке, аерозагађења и отпадне материје које могу да
угрозе друге намене у непосредном окружењу
-Управљање комуналним, амбалажним, опасним и осталим врастама отпада конкретног
технолошког поступка предвидети у складу са важећом законском регулативом.
-Ширину инфраструктурних коридора и техничко решење паралелног вођења и начина укрштања
водова усагласити са свим важећим прописима.
-Повезати све саобраћајне површине у планском подручју у јединствен систем, а мрежу
инфраструктуре спровести у регулационој ширини саобраћајница и зеленим површинама.
-Планирати противпожарне окретнице, а ради заштите од пожара, објектима мора бити обезбеђен
приступни пут за ватрогасна возила и морају имати одговарајућу хидрантску мрежу.
-Индекс заузетости обрачунати за све застрте површине на парцели, а у обрачун бруто развијене
грађивинске површине (БРГП) треба да уђу све изграђене површине.
-Дефинисати инжењерско геолошке услове који неће утицати на промену карактеристика тла,
односно појаве деградације земљишта на којем ће се градити
-стабилност и функционалност објеката треба у потпуности да буде обезбеђена и документаована
-прекинути радове и у року од 8 дана обавестити Министарство заштите животне средине, ако се у
току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и минералошкопетрографског порекла, а налаз заштити до доласка овлашћеног лица.
Све мере дефинисане Решењем се морају поштовати.
8. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
8.1. Опште смернице
Приоритет за реализацију овог Плана у оквиру комплекса „Хемофарм“је стављање у функцију нове
пумпне станице која служи за пребацивање санитарно-фекалних и технолошки пречишћене
отпадне воде у градски канализациони колектор, а затим на градско постројење за третман
отпадних вода.
Такође, потребно је изградити таложник- сепаратор за третман загађених атмосферских отпадних
вода.
Дефинише се минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, потребан
за издавање локацијске и грађевинске дозволе:
За издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе, инвеститору је неопходно да има
обезбеђен приступ на површину јавне намене – саобраћајницу
За издавање употребне дозволе, неопходно је обезбедити комуналну опремљеност према
следећој табели:
Потребан степен комуналне опремљености за издавање Употребне дозволе је:
Намена
Мин. степен комуналне опремљености
Индустријска производња са
приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод,
складиштима
канализација; обавеза условљавања изградње уређаја за
пречишћавање отпадних вода за произвођаче који их имају
у технолошком поступку
Администрација са зaнaтском
приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод,
прoизвoдњом, сeрвисима, услужним
канализација; обавеза условљавања изградње уређаја за
пречишћавање отпадних вода за произвођаче који их имају
дeлaтнoстима и кoмпaтибилним
нaмeнама.
у технолошком поступку
Објекти инфраструктуре (трафо
У складу са захтевима сваког објекта појединачно.
станице)
8.2. Израда додатних елабората
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-Потребно је урадити инжењерско-геолошки елаборат микролокације у размери 1:1000 или 1:2500, у поступку
добијања локацијских услова.
-Потребно је извршити узорковање тла резервне површине комплекса „Хемофарм“ ради утврђивања да ли се
делови дивље депоније пиритне изгоретине налазе на истој.
На основу резултата налаза, уколико је потребно, урадити пројекат рекултивације тла.
Рекултивација ће претходити изградњи резервне површине.
-Студија о процени утицаја објекта на животну средину уколико надлежни орган управе утврди да је израда
предметног елабората потребна.

8.3. Израда пројекта препарцелације и парцелације
На основу Плaнa дeтaљнe рeгулaциje „Део блока 390“ у Шапцу радиће се по потреби Пројекти
препарцелације и парцелације којима ће се дефинисати грађевинске парцеле поштујући услове
дефинисане овим Планом.
8.4.Пројекат исправке граница суседних парцела
На захтев власника/корисника, односно закупца катастарске парцеле врши се исправка граница
суседних парцела, у складу са Законом.
8.5. Локације за израду Урбанистичких пројеката
Урбанистичким пројектом за урбанистичко –архитектонску разраду локације може се утврдити
промена и прецизно дефинисање планираних намена у оквиру планом дефинисаних
компатибилности према процедури за потврђивање урбанистичког пројекта утврђених Законом.
Могућа је израда Урбанистичког пројекта за изградњу следећих локација:
-резервне површине у комплексу „Хемофарм“АД Вршац где ће се дефинисати ближа намена
објеката, интерне саобраћајнице, услови прикључења на комуналну инфраструктуру, ТС,
хидрантска мрежа, услови заштите животне средине, и др.а у складу са општом наменом која је
дефинисана.
-за изградњу комплекса „Лековит“ ДОО Шабац уколико се комплекс активира кроз реконструкцију
и/или изградњу за производне намене.
-За изградњу подземних високонапонских каблова 6(20)kV и нових ТС у комплексу „Хемофарм“.
Обавезна је израда Урбанистичког пројекта:
-За изградњу дистрибутивне гасоводне мреже до 4bar у улици Хајдук Вељковој, обавеза прописана
Планом генералне регулације „Шабац“-ревизија која се примењује и на делу обухвата предметног
плана.
-Уколико се укаже потреба и у другим случајевима
8.6. Издавање локацијских услова
Локацијски услови се издају на основу Плaнa дeтaљнe рeгулaциje „Део блока 390“ у Шапцу
Локацијски услови се издају на основу Плaнa дeтaљнe рeгулaциje „Део блока 390“ у Шапцу и
Урбанистичког пројекта тамо где је њихова израда условљена.
II. ГРАФИЧКИ ДЕО
Саставни део Плана детаљне регулације су следећи графички прилози:
Анализа постојећег стања
01Док Катастарско топографски план...................................................................Р 1:1000
02Док Власнички статус земљишта ......................................................................Р 1:1000
03Док Постојећа намена површина ......................................................................Р 1:1000
Планирано стање
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