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УВОД
Мотив за израду Плана детаљне регулације "Биоенергана" К.О. Суботиште је потреба
инвеститора " ПЕТ МБ АГРАР " Д.О.О , Суботиште, улица Каменова бб за изградњом
биогасног постројења на к.п.бр. 660/17, на којој се већ налази фарма за тов јунади .
План се доноси у складу са чланом 27 и 28. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС,
132/2014 и 145/2014) ,Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената

просторног и урбанистичког планирања ("Сл. Гласник РС", бр.64/2015) и Просторним
планом општине Пећинци ("Сл. лист општина Срема, бр.37/2013).
Планско подручје обухвата простор око 25ха43а03м2 који углавном чини комплекс
фарме ПЕТ МБ АГРАР доо. и део простора намењен за приступни пут фарми са
општинског пута Брестач-Суботиште ( к.п.бр. 1766, 1759, 1760, 574, 610, 659/1, 659/2, 658,
657 и 660/17) .
Планом детаљне регулације одвојиће се део површине за јавне намене - приступни
пут комплексу фарме ; дефинисаће се намена простора као и начини њене
реализације; створиће се одговарајући плански основ за прибављање одговарајућих
дозвола у складу са Законом.
Планска решења ће бити усклађена са прописима, који посредно или непосредно
регулишу ову област.
Овим планом детаљне регулације утврђују се правила и услови уређења и грађења,
парцелације и инфраструктурног опремања којим се стварају услови за реализацију и
обликовање, за програмско, урбанистичко и архитектонско уређење простора као и
подизање нивоа употребне вредности предметног подручја.
У складу са Стратегијом енергетске политике државе, којом се утврђује енергетска
политика и планира развој у сектору енергетике и обимом коришћења обновљивих и
нових извора енергије у укупној производњи енергије изградња биогасног постројења је
допринос подстицајним мерама за коришћење обновљивих извора енергије за
производњу електричне енергије.
Планови за интезивно коришћење биомасе заснивају се на енергетским, производним и
еколошким
разлозима.
Подручје
територије
општине, са
доминантном
пољопривредном производњом, ратарством пре свега, богато је биомасом Биомасу је
потребно користити јер је има довољно за све потребе, а не да се спаљује на њивама.
Према Нацрту Стратегије Развоја Енергетике Републике Србије за период до 2025.
године са пројекцијом до 2030. године (2012) стратешки развој енергетике заснован је
на успостављању баланса између производње енергије из доступних извора, потрошње
енергије са тржишним и социјално одрживим карактером, и ефикасније производње и
коришћења што „чистије" енергије из обновљивих извора (ОИЕ). Другим речима,
ефикаснијом производњом енергије из доступних и обновљивих извора, са планираним
и исплативим пласманом, могуће је успоставити одрживи енергетски систем. С друге
стране, стратешки приступ енергетици је пут смањења еколошких претњи и економских
трошкова.
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Према најновијој стратегији планирани су следећи приоритети:
1) обезбеђивање

енергетске безбедности, смањивањем увозне зависности,
обезбеђивањем енергетских резерви нафте и природног гаса и изградњом нових
електроенергетских капацитета;
2) развој тржишта енергије у оквиру ЕУ енергетског тржишта у које је Република Србија

интегрисана потписивањем Уговора о оснивању енергетске заједнице, што доприноси
економском развоју и стабилности земље и изградњи модернизације
електроенергетске и гасоводне инфраструктуре.
3) успостављање одрживе енергетике, кроз примену мера енергетске ефикасности,

коришћење обновљивих извора енергије и примену норми за заштиту животне средине
и смањење штетних утицаја на климу.
У циљу развоја енергетског система планирана је изградња електроенергетских система,
изградња система даљинског грејања, учешће енергије из обновљивих извора у бруто
финалној потрошњи енергије (БФПЕ) од 27%, отварање нових површинских копова за
производњу угља, ублажавање увозне зависности од нафте, изградња гасоводне
инфраструктуре за производњу природног гаса, уз ефикасније коришћење енергије
широког спектра примене.
У корист очувања животне средине, тенденција глобалне енергетике је да се све више
ослања на обновљиве изворе, а све мање на исцрпиве ресурсе. На основу статистике
„зеленог" енергетског система Србије, обновљиви енергетски потенцијали су највише
коришћени у хидротоковима док су преостали обновљиви извори још увек у фази
развоја. Увођењем принципа „чистије" и штедљивије производње енергената, развија
се и користи све ефикаснија опрема и технологија, подстичу се пројекти широког
спектра примене, од малих домаћинстава који се прикључују на дистрибутивну мрежу
до капацитета индустријских размера. Стратешки национални циљеви су да се
расположиви обновљиви ресурси користе у производњи електричне енергије, у
топланама и финалној потрошњи, као и у саобраћају.
Ова стратегија потенцира да се одржива енергетика, између осталог, постиже
стварањем економских, привредних и финансијских услова за повећање удела енергије
из обновљивих извора енергије.
Неке олакшице за изградњу објеката за обновљиве изворе енергије омогућене су
изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, као што је могућност градње на
пољопривредном земљишту.
Енергетска политика Србије, па и област обновљивих извора енергије, поново је
дефинисана новим Законом о енергетици. Новим законом подстичу се инвестиције у
обновљиве изворе енергије, кроз поједностављивање процедура за улагање и увођење
повлашћених произвођача енергије из биомасе, воде, ветра, соларне и геотермалне
енергије.
Биомаса је највећи обновљиви извор енергије, а Србија спада у врх европских земаља
по количини расположиве, али не и искоришћене биомасе. Укупан енергетски
потенцијал биомасе у Србији износи око 3 милиона тона еквивалентне нафте ( дрвна
биомаса: 1,5 милиона и пољопривредна: 1,6 милиона), а са горивом за транспорт и 3,4
милиона тона што чини 63% укупног потенцијала обновљивих извора енергије. Према
проценама стручњака, када би се у потпуности искористио потенцијал биомасе, Србија
би задовољила чак око 30% својих енергетских потреба и тиме направила значајан
2

корак ка већој енегретској самосталности и сигурнијем снабдевању, унапредила би
животну средину производњом "зелене" енергије и смањењем емисије штетних гасова
са ефектом стаклене баште и економски ојачала.
Такође, као чланица Енергетске заједнице југоисточне Европе, Србија се обавезала да
до 2020. године обезбеди 27% од укупне потрошње енергије из обновљивих извора
енергије.
Пољопривредну биомасу у смислу жетвених остатака чини : слама стрних жита
(пшеница, јечам и раж), слама соје и уљане репице, кукурузне стабљике, стабљике
сунцокрета, сирка, дувана и конопље или вишак из примарне пољопривредне
производње. Сагоревањем се може користити за производњу топлотне енергије, али и
производњу електричне енергије или се конвертовати различитим методама у течно
стање (биогориво за саобраћај) или гасификацијом и биолошким разлагањем
различитог отпада у гасовито стање (биогас).
Неопходно је планирати одрживо коришћење биомасе, односно да се са парцела са
којих се сакупља биомаса, плански редовно враћа одређена количина органске
материје - биомасе (око 30%) у земљу заоравањем, јер се тиме одржава равнотежа и
постиже се већа плодност земљишта.
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА
1.1 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
-

Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009- исправка,
64/2010- одлука Уставног суда и 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука Уставног
суда, 50/13-Одлука уставног суда, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014),

-

Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Сл. Гласник РС", бр.64/2015)

-

Просторни план општине Пећинци (Сл лист општина Срема бр. 37/13)

Одлука о изради Плана детаљне регулације "Биоенергана" у К.О. Суботиште (Сл.
лист општина Срема 33/17).
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1.2 ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА

Основни план вишег реда је Просторни план општине Пећинци којим су дати основни
циљеви и смернице за уређење простора.
Према Просторном плану општине Пећинци ( Сл. лист општина Срема 37/13),
предметне парцеле налазе се у ванграђевинском подручју К.О Суботиште.
Део парцеле 660/17 , на којој постоји фарма јунади, представља радну зону у атару.
За изградњу фарме у ванграђевинском подручју важе следећа правила и услови:

-У зони пољопривредне производње дозвољена је изградња објеката који не угрожавају
подручје водоизворишта и то:
- магацини за

репроматеријал у пољопривреди (семе, вештачка ђубрива, саднице и

сл.), објекти за смештај пољопривредне механизације, објекти за производњу воћа и
поврћа у затвореном простору (стакленици, пластеници), објекти за производњу
гљива, рибњаци, сушаре за воће и поврће, хладњаче, објекти за финалну прераду
пољопривредних производа и објекти намењени за интензиван узгој стоке, перади и
крзнаша (фарме, кланице и сл.).
Правила за формирање комплекса
Величина парцеле (комплекса) на којој је могућа изградња објеката у функцији примарне
пољопривредне производње утврђује се зависно од врсте и интензитета производње према
следећим условима:


пољопривредни објекти минимална величина комплекса

– за сточарску производњу 2ha
– за узгој перади и крзнаша 0,5ha

Максималан степен заузетости земљишта под објектима је 50%, а макс. спратност П+Пк.
Позиционирање објеката и мере заштите од утицаја пољопривреде
ПОЉОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ У ФУНКЦИЈИ РАТАРСТВА
Позиција објеката за узгој стоке (сточне фарме) одређује се у складу са капацитетом
објекта и положајем објекта у односу на насеље. Објекти за узгој стоке, перади и крзнаша које
имају преко 50 условних грла не могу се градити на заштићеним подручјима природе и на
подручју водозаштитних зона.

4

ПОЉОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ ЗА УЗГОЈ СТОКЕ
Минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточне фарме и
објеката у суседству су:

– од стамбених зграда, државних путева
1. и 2. реда, као и речних токова - 200m; и
– од изворишта водоснабдевања - 800m.
Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину за
фарме са преко 500 условних грла, као и објекти од општег интереса утврђени на основу закона.
Минимални капацитет основне производње уз који може да се одобри изградња објекта
примарне дораде или прераде (кланица и сл.) износи 100 условних грла.

За привредно - радне зоне у атару важе следећи услови :

Привредни комплекси у атарима, градиће се у планираним зонама (привредно - радне
зоне) и на појединачним парцелама. Општа правила за обезбеђење просторних услова за
изградњу објеката привреде у атарима су:
- изградњу вршити у оквиру постојећих или планираних радних зона када су у питању
капацитети са већим просторним захтевима;
- изградњу капацитета са истим или сличним захтевима у погледу инфраструктурне
опремљености такође треба усмеравати у радне зоне у атарима и насељима;
- изградња капацитета са специфичним локацијским захтевима (потенцијални
загађивачи) мора се вршити уз строго поштовање прописаних мера заштите; и
- изградња у оквиру насељског ткива и атара, на појединачним локацијама, може се
вршити уколико технологија рада и обим транспорта које ове активности генеришу не
утичу негативно на животну средину и остале насељске функције (бука, загађење воде,
ваздуха, тла), ако су парцеле директно повезане на јавни пут, као и уколико просторне
могућности парцеле омогућавају изградњу свих потребних садржаја у складу са
прописаним условима и стандардима.
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Планиране привредно - радне зоне у атарима морају да испуне и следеће услове:

- радна зона мора да има довољно простора за потребе одвијања производног процеса,
одговарајућу комуналну инфраструктуру и мора задовољити услове заштите животне
средине (земље, воде и ваздуха)
- у оквиру парцеле могу се планирати пословни објекти, производни, услужни,
складишни, комунални и економски, као и објекти у функцији пољопривреде. Такође се
може планирати изградња истраживачких центара за унапређење пољопривредне
производње, као и комплекси и објекти специјалних услуга и специјализовани продајноизложбени регионални центри и сл.; и
- основна правила уређења, коришћења и заштите у радним зонама биће дефинисана
одговарајућим урбанистичким планом за радну зону, а на основу услова датих у ППО,
Закону и Правилнику.
Урбанистички показатељи

За комерцијално-пословне и производне комплексе у обухвату Плана дефинисани су
максимални урбанистички показатељи:
- производни комплекси-мах степен заузетости 50 %,
-мах спратност - до 16м( осим технолошких објеката)
-мин зелених површина-30%
Уколико грађевинска парцела нема директан приступ на саобраћајницу, може имати колски
прилаз са друге парцеле (сукориснички) који је минималне ширине 3,50m.
КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНИ И ПРОИЗВОДНИ
КОМПЛЕКСИ –ВЕЛИЧИНА ПАРЦЕЛЕ
Положај објекта на парцели
Комплекси у привредним зонама треба да буду тако организовани, да су комерцијални
објекти, административна или управна зграда или садржаји којима приступају посетиоци
(изложбени салони, продајни простори и сл.), позиционирани према јавној површини
(саобраћајници), а производни објекти (производне хале, магацини, складишта и сл.) у
залеђу парцеле.
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КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНИ И ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКСИ – ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ОБЈЕКАТА
Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за објекте комплекса је 5m од
регулације саобраћајнице (у простору између регулационе и грађевинске линије може се
поставити само портирница - информациони и контролни пункт комплекса).
Минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је ½ висине вишег објекта, а не мање
од 5m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда. Међусобно растојање између објеката је
минимално 1/3 висине вишег објекта, али не мање од 4m.
Висинска регулација
Максимална висина привредних објеката је 16m. Ово ограничење се не односи на
технолошке и посебне објекте комплекса (чија се површина не урачунава у корисну БРГП:
димњаци, торњеви и сл.).
Правила за слободне и зелене површине на парцели
Минимални проценат озелењених површина у комплексу је 30%.
У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила (компактни
засади листопадне и четинарске вегетације).
Минималне ширине појаса заштитног зеленила за производне комплексе су:
- 2.00m од бочних и задње границе парцеле; и
- 5.00m према саобраћајници.
Сва неопходна заштитна одстојања – од суседа, појасеви санитарне заштите и др., морају
се остварити унутар саме парцеле.
У оквиру комплекса није дозвољено планирање и уређење површина за отворене
депоније већ је неопходно предвидети посебне просторе за сакупљање, примарну
селекцију и одношење комуналног и индустријског отпада.
Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле не сме бити организовано у
делу парцеле према јавној површини (улици), већ мора бити визуелно заклоњено
објектима или зеленилом.
У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати
претоварно- манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила.
Правила за посебне објекте у комплексима
Дозвољава се изградња посебних објеката који се не урачунавају у корисну БРГП, као
што су инфраструктурни - фабрички димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви, рекламни
стубови, и др..
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Посебни објекти морају бити позиционирани на парцели (комплексу) у оквиру
грађевинских линија.
Дозвољена висина за рекламне стубове је 30m, а за инфраструктурне објекте се утврђује
изузетно и већа висина, према технолошким потребама. Уколико су виши од 30m
неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност
ваздушног саобраћаја. Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају
опасност по безбедност и да не ометају значајно сагледљивост објеката.
На грађевинским парцелама уз пословне, производне и комуналне објекте у стамбеном
ткиву или у производним зонама могу да се граде помоћни објекти и то: гараже, оставе,
портирнице настрешнице, тремови и сл..
 Спровођење Просторног плана се врши, по правилу, и израдом одговарајућих
урбанистичких планова за:
- привредне зоне веће од 2 ha;
- привредне зоне које немају директан приступ на саобраћајницу;
- зоне туризма и спортско-рекреативне зоне веће од 1 ha;
- објекте који користе обновљиве изворе енергије;
- привредне зоне предвиђене дуж државних путева I реда; и
- зоне у којим се докаже оправданост експлоатације минералних и других сировина.

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА
Планско подручје обухвата простор од око 25hа43а03м2.
Граница обухвата плана има следећи ток:
Почетна тачка обухвата плана је тачка Т1 која се налази у североисточном темену к.п.бр.
660/17.
Од тачке Т1 граница иде у правцу југа, источном границом к.п.бр.660/17, до Т2, у
југозападном темену к.п.бр.660/17.
Од тачке Т2 граница прати у правцу запада, јужном границом к.п.бр. 660/17, до Т3, на
јужној граници к.п.бр. 660/17, на растојању око 335.47м од тачке Т2.
Од тачке Т3 граница иде у правцу југа, источном границом к.п.бр. 660/17, до Т4, на
растојању око 5.16м од Т3.
Од тачке _Т4 граница иде у правцу запада, јужном границом к.п.бр. 660/17, до тачке бр.5, у
југозападном темену к.п.бр. 660/17.
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Од тачке Т5 граница иде у правцу југа, источном границом к.п.бр. 1760( некатегорисани пут
), пресеца канал бр.574, и наставља источном границом к.п.бр. 1759, до Т6, у југоисточном
темену к.п.бр.1759.
Од тачке Т6 граница иде према југоистоку, североисточном границом к.п.бр. 1766, до
Т7, на североисточној граници к.п.бр.1766, на растојању од око 58.52м.
Од тачке Т7 граница иде према југу, сече к.п.бр. 1766, до Т8, која се налази на
југозападној граници к.п.бр. 1766, под приближно равим углом у односу на Т7, на
растојању од око 27.4м.
Од тачке Т8 граница иде у правцу северозапада, југозападном границом к.п.бр.1766, до
Т9, на југозападној граници к.п.бр. 1766, на растојању око 105.17м од Т9.
Од тачке Т9 граница иде према североистоку, сече к.п.бр. 1766 (општински пут), до Т10, у
југозападном темену к.п.бр.610.
Од тачке Т10 граница иде у правцу истока, јужном границом к.пбр.610, до Т11, која се
налази на јужној граници к.п.бр.610, на растојању од око 63.33м у односу на Т10.
Од тачке Т11 граница иде у правцу севера, паралелно са источном границом к.п. бр.
1759, 1760, на растојању од 12м, до Т12, која се налази у пресеку правца из Т11 и
северне границе к.п.бр.657.
Од тачке Т12 граница иде у правцу североистока, северозападном границом к.п.бр. 657,
1760, 660/17, до Т13, у северозападном темену к.п.бр. 1727.
Од тачке Т13 граница иде у правцу југа, прати западну, јужну источну границу канала,
к.п.бр. 1727, до Т14, у североисточном темену к.п.бр. 1727.
Од тачке Т14 граница иде у правцу истока, северном границом к.п.бр. 660/17, до Т15, у
североисточном темену 660/17.
Од тачке Т15 граница иде у правцу југа, западном границом к.п.бр. 1732, до Т16, у
југозападном темену к.п.бр.1732.
Од тачке Т16 граница иде у правцу југа, јужном границом к.п.бр. 1732, до Т17, у
југоисточном темену к.п.бр.1732.
Од тачке Т17 граница иде у правцу североистока, источном границом к.п.бр. 1732, до
Т18, у југозападном темену к.п.бр. 660/16.
Од тачке Т18 граница иде у правцу истока, јужном границом к.п.бр. 660/16, до Т19, у
северозападном темену к.п.бр. 660/15.
Од тачке Т19 граница иде према југу, западном границом к.п.бр. 660/15, до Т20, у
јогозападном темену к.п.бр. 660/15.
Од тачке Т20 граница иде у правцу истока, јужном границом к.п.бр. 660/15 до Т1.
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2.1. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ГРАНИЦАМА ОБУХВАТА ПЛАНА

Табела бр.1
Број
Катастарске
парцеле
660/17

Својина

Површина
м2

Начин
коришћења
земљишта

ПЕТ МБ АГРАР

24ха47а68м2

земљиште под пољопривредно
зградом
и земљиште
другим објектом

1759

јавна својина
( корисник држава)

11а34м2

659/1
(део)
657
(део)

приватна својина
(Божин Јефта )
приватна својина
(Митровић Сретен )

1ха41а03м2

земљиште под пољопривредно
зградом
и земљиште
другим
објектом
њива
пољопривредно
земљиште
њива
пољопривредно
земљиште

658
(део)
610

приватна својина
(Тадић Љиљана)
приватна својина

1ха68а03м2

њива

1ха75а15м2

њива

(део)
1760

(Добричић Зоран)
јавна својина
(општина Пећинци)

574
(део)

јавна својина
(ЈВП Воде Војводине)

80а41м2

земљиште
земљиште под остало земљиште
зградомобјектом
канал
остало земљиште

659/2
(део)

приватна својина
(Божић Јефта)

27а38м2

њива

1766
(део)

јавна својина
(општина Пећинци)

1ха13а49 м2

1ха92а13м2

10а48м

10

2

Врста земљишта

пољопривредно
земљиште
пољопривредно

пољопривредно

земљиште
земљиште под остало земљиште
зградом
и
другим
објектом
(локални пут)

3. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

3.1

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

3.1.1. ПОЛОЖАЈ ЛОКАЦИЈЕ
Локација која је предмет Плана детаљне регулације налази се северно од насеља
Суботиште , уз северну границу грађевинског подручја насеља и државни пут IIб реда
бр. 317(улица Каменова бб), са источне стране, и општински пут Суботиште-Брестач са
јужне стране обухвата Плана.
3.1.2. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И УСЛОВИ
Геоморфолошке карактеристике
Подручје Општине Пећинци у геоморфолошком погледу карактеришу следеће целине:
- инундациона раван реке Саве;
- алувијална раван реке Саве;
- сремска лесна тераса; и
- прелазна зона између лесне терасе и лесне заравни.
Инундациона раван реке Саве, настала усецањем корита Саве на контакту алувијалне
равни и северних обронака Влашића и Цера разликује се од осталих подручја по својој
морфологији и саставу земљишта. Граница инундационе и алувијалне равни је
изражена земљишним одсеком чија се висина креће између 78 и 81 m.
Алувијална раван реке Саве се простире уз реку у ширини од 1,5 – 7 km. Иницијалне
облике рељефа чине обалске гредице као акумулативне форме и издужене депресије
као делови старог корита Саве. Надморска висина алувијалне равне се креће од 77-79
m у северним деловима, док је према југу благо нагнута.
Сремска лесна тераса, која се простире северно од алувијалне равни, има углавном
јасну границу према алувијалној равни означену одсецима и прегибима висине од 38m. У рељефу ове формације изражене су греде и удолице у источном делу Општине,
као и две суве долине које се зову Криваје због изразито кривудаве форме.
Прелазна зона између лесне терасе и лесне заравни је последња рељефна целина
посматрано од југа према северу и само неколико метара је виша од највиших делова
терасе. Карактеристични микро облици рељефа су овална вртачаста удубљења.
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Педолошке карактеристике
Анализа педолошког састава земљишта указује на присуство девет различитих типова
земљишта: чернозем, гајњаче, алувијална земљишта, ливадска и ритска црница,
мочварно глејно земљиште, солоњец, солончак и солођ. Уочава се пад квалитета
земљишта од севера ка југу. На лесној тераси (у најсевернијем делу Општине)
преовлађују черноземи, док су на јужном делу терасе најчешћа земљишта гајњаче.
Између ове две зоне заступљене су ритске и ливадске црнице, док су југозападно од
Обедске баре присутна слатинаста земљишта (солончак, солоњец и солођ). Између
Обрежа и Грабова налазе се гајњаче и ритске црнице, док су у делу поред реке Саве
заступљена алувијална земљишта.
Климатске карактеристике
Подручје Општине се налази у умереном климатском појасу, кога карактеришу четири
изражена годишња доба. Већа отвореност војвођанског подручја према северу и
западу утиче на већу континенталност климе, са великим годишњим колебањима
температуре ваздуха, минимумом у фебруару и максимумом у августу. Средње
месечне температуре расту од јануара до јула, а затим опадају до краја године.
Континенталност климе илуструје и изразита разлика између најтоплијег (јуни) и
најхладнијег (јануар) месеца, а која износи 22,30 С.
Средњогодишња вредност влажности ваздуха од 76% утиче да ово подручје припада
категорији виших степена влажности, при чему је најнижи проценат влажности у
априлу (68%), а највиши у децембру (86%).
Хидролошке, хидрографске и хидрогеографске карактеристике
Хидролошке карактеристике Општине формирају река Сава и природни водотоци
настали сливањем атмосферског талога са Фрушке горе и превлаживањем нижих
делова речне терасе, услед повишеног нивоа подземне воде.
Велике воде Саве јављају се у марту и априлу, а најнижи водостаји у октобру и
новембру. Главни природни водотоци су Галовица, Јарчина и Криваја и припадају
мелиоративној каналској мрежи. Мрежа је тако изведена да се у већини случајева
протеже по бившим коритима водотокова који су повезивали многобројне баре на овим
просторима.
Од постојећих бара на подручју Општине најзначајнија је Обедска бара, као и читав низ
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бара под називом ''ширине'' (Глибавица, Зеравача, Широка и др.).
Водоносни слојеви на подручју Општине имају различите особине. Воде првог
водоносног хоризонта су велике тврдоће, слабо алкалне и киселе. У близини насеља
су бактериолошке неисправне, са повећаним садржајем амонијака, нитрата, нитрита и
хлора. Воде у алувијалној равни садрже хумидне материје. Дубљи водоносни слојеви
су повећане минерализације, а хумидне материје им дају светложуту или жутозелену
боју уз садржај гасова – метана, угљендиоксидa или азота. Подземне воде формиране
су у неколико хоризоната и везане су за песковите и шљунковите слојеве између којих
су дебљи или тањи прослојци глине. Број водоносних слојева, њихова дубина и
карактеристике воде су различити.
Фреатске воде су тврде, слабо алкалне и киселе, а у близини насеља и бактериолошки
и хемијски неисправне. У алувијалној равни садрже и хумусну киселину. За потребе
снабдевања становништва водом користе се издани које дају субартерску и артерску
воду.
Прва издан се налази на различитим дубинама. На лесним површинама она је дубља,
док у алувијалној равни реке Саве има сасвим малу дубину, услед чега се у влажнијим
деловима године ниво ове издани пење на неким локалитетима близу топографске
површине, а понегде избија на површину. То изазива забаривање земљишта, штетно
утиче на усеве и пољопривредне радове, на комуникације и насеља. У сушним
деловима године ниво фреатске издани опада, те услед недостатка воде страдају
усеви и вегетација.
На локалитетима на којима је фреатска издан плитка, у време интезивног испаравања
долази до капиларног издизања ових вода и њиховог испаравања што на многим
деловима лесне терасе и алувијалне равни изазива заслањивање земљишта.
Сеизмолошке карактеристике
Подручје Општине Пећинци припада зони са умереним степеном сеизмичности од 6-70
MSC.
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3.1.3. ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЛОКАЦИЈЕ
На предметној катастарској парцели ( k.п.бр. 660/17) налази се фарма за тов јунади. На фарми се
налази 11 изграђених објеката , и то :

- Објекат бр.1- површине 618m2 - магацин зрнасте хране
- Објекат бр.2 површине 1639м2 , објекат за тов јунади
- Објекат бр.3 површине 1640м2, објекат за тов јунади
- Објекат бр.4 површине 1640м2 , објекат за тов јунади
- Објекат бр.5 површине 1639м2 , објекат за тов јунади
- Објекат бр.6 површине 1058м2 , објекат силаже хране ( сило тренч )
- Објекат бр.7 површине 1058м2 , објекат силаже хране(сило тренч)
- Објекат бр.8 површине 1058м2 , објекат силаже хране(сило тренч)
- Објекат бр.9 површине 700м2 , објекат силаже хране(сило тренч)
- Објекат бр.10 површине 756м2 , објекат силаже хране(сило тренч)
- Објекат бр.11 површина 1240m2, магацин зрнасте хране
Поред изграђених објеката, на к.п.бр.660/17 је планирана изградња нових објеката за
тов свиња и јунади ( обрађено потврђеним Урбанистичким пројектом бр. 2/6-3/16), део
парцеле је предвиђен за изградњу комплекса биоенергане ( предмет овог ПДР-а), а
преостали део парцеле остаје неизграђено пољопривредно земљиште.
3.1.4.НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА И ПРИРОДНА ДОБАРА
На основу Просторног плана општине Пећинци и услова добијених приликом израде
Урбанистичког пројекта - Урбанистичко-архитектонска разрада локације- планиране
изградње фарме за тов свиња и тов јунади на локацији постојеће фарме за тов јунади
к.п.бр. 660/17 и 660/15 к.о. Суботиште ( бр.437-07/16),на предметној локацији нису
евидентирана непокретна културна и природна добра.
3.1.5. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Велики проблем насељима и становништву представљају отпадне воде. Део насеља
Пећинци прикључен је на насељску фекалну канализацију, док домаћинстава у осталим
насељима још увек користи септичке јаме - упојнице које загађују воду прве издани и
представљају сталну опасност од епидемија заразних болести. Чврсти отпаци се износе и
одлажу ван насеља неорганизовано. Не постоје уређене депоније. Пражњење септичких
јама и изливање њиховог садржаја без пречишћавања узрок је загађивања земљишта,
површинских и подземних вода. Дугогодишњом интервенцијом на обрадивим
површинама, обрадом тла, употребом вештачких ђубрива и хемијских средстава се битно
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нарушио однос биљних и животињских врста, а самим тим и састав биоценотских
заједница. Искрчене су многе шуме и шибљаци, а тај фонд зеленила није надокнађен
новом садњом.

3.2 ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
За израду Плана детаљне регулације "Биоенергана" у К.О Суботиште је коришћена
копија плана предметних парцела прибављена од Службе за катастар непокретности и
катастарско-топографски план израђен од стране Геодетског бироа "Чоби" и копија
плана за предметне парцеле.
4. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

Табела бр.2 - Сагласности надлежних предузећа и установа:

1.

РС МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

бр. 217-1967/17

Сектор за ванредне ситуације

од 13.02.2017.

Одељене за ванредне ситуације у Сремској Митровици
Одсек за превентивну заштиту

2.

бр.88.1.1.0.-Д-07.17.28489-17

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА, ЕД "РУМА"
Рума

од 23.02.2017

3.

бр. 202/2017
ЈП ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПУТЕВИ
од 05.05.2017.
ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

4.

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, ПЕЋИНЦИ

5.

бр. 8/17
од 27.01.2017.

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад

бр. I-323/6-17

-мишљење

од 08.05.2017.

6.

ЈКП „Сава“ Пећинци

7.

БЕОГАС доо, Београд

8.

Министарство
средине

пољопривреде

бр.49
од 30.01.2017.
бр. I-24/2016
од 07.02.2017.
и

заштите
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животне бр. 350-02-005/17-16

од 09.02.2017.

бр. 256-2
9.

Министарство одбране

од 3.02.2017.год.

бр. 03-124/2
10.

11.

Покрајински завод за заштиту природе

Покрајински секретаријат за здравство
Сектор за санитарни надзор и јавно здравље

од 10.02.2017
бр.
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138-53-00055-2/2017-

од 08.02.2017

ПЛАНСКИ ДЕО

5.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

5.1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ

ЗОНА

И

Примарни производ планираног биогасног постројења је електрична енергија.
Утицај појединачних намена по урбанистичким целинама( постојећа фарма-биоенергана) неће
имати штетне утицаје једна на другу. Планирани комплекс биће ограђен и опремљен
унутрашњом саобраћајном мрежом и манипулативним површинама за функционисање и
одржавање планираних објеката. Поред тога уредиће се контакти, односно прикључци
планираног комплекса на планирану инфраструктуру, пре свега приступну саобраћајницу - а
преко ње на општински пут Брестач-Суботиште , затим на електроенергетску мрежу и водоводну
мрежу.
Концептом озелењавања простора обезбедиће се услови за пријатан радни микроклимат и
естетски - амбијентални радни простор.
Остали простор резервисан је за остале намене као што су зелене површине и инфраструктурни
коридор-приступна саобраћајница.
Формирање комплекса биогасног постројења
У складу са принципима енергетске ефикасности оправданост уређења простора обухвата плана
са основном наменом производње електричне енергије из обновљивих извора енергије је
велики.
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Простор у обухвату плана чинe две урбанистичке зоне.
УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А1 - зона енергетских објеката (биогасно постројење )
Основна урбанистичка зона А1 заузима простор ( око 1,85 На - 7,5%) за изградњу биогасног
постројења за производњу топлотне и електричне енергије из биомасе.
Урбанистичка зона А1 обухвата југоисточни део обухвата плана. Прикључење зоне А1 је преко
предметне парцеле 660/17 на планирану приступну саобраћајницу (С2), а преко ње на
постојећи општински пут Суботиште-Брестач.
На простору урбанистичке зоне А1 биће изграђено постројење за производњу електричне и
топлотне енергије из биомасе - биогасно постројење.

Биогасно постројење чини :
• Месна јама,
• Комора ферментације (LIPP-ECO ферментер 3,200,
• Привремени резервоар без крова (LIPP -Intermediate storage tenk 600 (IST),
• Контролна соба (LIPP- Control System),
• Сепаратори за издвајање чврсте масе из течне (LIPP- Separation Technology ),
• Контејнер са мотором и генератором за производњу електричне и топлотне енергије ,
• Контрола мерења и анализе,
• Кондензациони шахт,
• Лагуна за течни стајњак,
• Складиште за чврсти стајњак,
Капацитет погона за производњу електричне енергије је 999 кW. Основна сировина за
производњу је биомаса - материја сачињена од биљне масе.
БИОМАСА
Према агрегатном стању биомаса се дели на чврсту, течну и гасовиту:
• Чврста биомаса : остаци ратарске производње, остаци резидбе из воћарства и
виноградарства, шумарства, део селективног комуналног отпада, остаци из
дрвопрерађивачке индустрије, остаци примарне и секундарне прераде пољопривредне
производње.
• Течна биомаса -течна биогорива : биљна уља, биодизел и биоетанол.
• Гасовита биомаса - биогас који се може произвести из животињских екскремената или
енергетских биљака ( силажа траве и кукуруза) или неке дуге отпадне материје.
КОГЕНЕРАЦИЈА
Когенерација или комбинована производња топлотне и електричне енергије
представља
производњу електричне енергије са истовременим коришћењем отпадне топлоте са
ефикасношћу до 90%. Когенерација користи отпадну топлоту која настаје приликом добијања
електричне енергије, а на тај начин се истовремено спречава њено испуштање у атмосферу и
њен негативан утицај на околину. Такође се на тај начин добија већа искоришћеност горива и
значајне уштеде ( од 20% до 40%).
Когенерациони модул је енергетска јединица која истовремено производи електричну и
топлотну енергију, а састоји се из следећих ( главних) делова :
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• Генератор неизменичне струје,
• Измењивач топлоте за расхладну воду мотора, уље за подмазивање, гасне смеше и
издувних гасова,
• Разводни, управљачки и енергетски ормани са аутоматиком за синхронизацију и
паралелан рад са нисконапонском електричном мрежом.
Топлота која се добија хлађењем мотора, уља за подмазивање, гасне смеше и издувних гасова
користи се за грејање пословних објеката или технолошких потреба. Топлота се одводи
секундарним кругом воде температуре 90/70°С.
Технологија рада биогасног постројења
Биогасно постројење производи биогас у чијем саставу се налази 56% метана .
Метан се користи као енергент за покретање биогасног мотора за призводњу електричне
енергије.
Опис процеса:
У предмесну јаму убацује се биомаса, на пример кукурузна силажа, шећерна репа,
детелина,слама и разни отпад од биомасе, затим говеђи стајњак, свињски стајњак, пилећи
стајњак,
коњски
стајњак,
и
сл.
У месној јами се то добро измеша да буде хомогено. После тога одлази на млевење,
где се самеље на ситне честице и пумпом дозира у ферментор један и два, где се у
даљем процесу врши ферментација, производња биогаса у чијем сатаву има 52- 56% метана.
Процесна температура у ферменторима је 37-40°Ц. То је температура која се добија од биогасног
мотора који производи од биогаса елекричну енергију. Улазна сировина у ферменторима
задржава
се
мах.
до
35
дана,
од
дана
уласка
у
месну
јаму.
По завршетку производње гаса у ферментору један процесна маса се пребацује у
ферментор
два,
где
се
завршава
комплетан
процес
производње
гаса.
Ферменторска маса после ферментора два наставља даљи процесни пут према лагуни или
резервоару
за
течни
стајњак
пре
одласка
у
лагуну
опционално.
Постоји могућност да се изврши сепарација, што значи да се одвоји чврста маса која
се може касније користити за разбацивање на обрадивим површинама у ратарству или у
воћарству.
Течна маса или течни стајњак одлази у лагуну или резервоар (без кова) где се после износи на
њиве у течном стању. У даљем процесу сува маса, ако се не користи ,одлази на бетонски плато и
чека док буде потребна, док течна маса завршава у лагуни, а по потреби може да се користи и у
даљем процесу ферментације ако нема довољно свеже течне масе. Течна и сува маса су после
Ферментације без икаквог мириса тако да су резервоари и лагуне отвореног типа.
Произведени биогас се из ферментора један и два помоћу цевовода из оба ферментора
дистрибуира до биогасног мотора и на том путу врши се одвајање конденза. Кроз дистрибуцију
кроз земљу врши се хлађење, пошто гас по изласку из ферментора има температуру до 40°Ц,
затим пролази кроз гасни угљени филтер где се одстрани сумпор и тако припремљен стиже до
биогасног мотора. Биогасни мотор је тако конципиран да својим радом покреће генератор за
производњу електичне енергије. Биогасни мотор својим радом ослодађа топлотну енергију која
се једним делом до 20% користи за загревање ферментора . Проценат потрошње зависи од
временских услова- спољашwе температуре. Произведена електрична енергија се дистрибуира
до трафостанице, а затим наставља свој пут у електричној мрежи. Код производње електричне
енергије појављује се и топлотна енергија која је око 10 % већа од електричне енергије, тако да
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се у овом случају топлотна енергија претвара у енергију за хлађење и даље користи за хлађење
пословних просторија, хладњаче или у процесу производње.
Овај процес производње веома је сигуран и без загађивања околине, пошто је све везано за
природне производе.
УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А2 представља постојећу и планирану фарму за тов јунади и свиња, која
је
обрађена у потврђеном Урбанистичком пројекту бр. 2/6-3/16 -Урбанистичко-

архитектонска разрада локације- планиране изградње фарме за тов свиња и тов јунади
на локацији постојеће фарме за тов јунади к.п.бр. 660/17 и 660/15 к.о. Суботиште.
УРБАНИСТИЧКУ ЗОНУ А2 чине три целине :
Урбанистичка целина А 2.1 - простор постојеће фарме за тов јунади
Урбанистичка целина А 2.2 - простор планиране фарме за тов свиња и јунади
Урбанистичка целина А 2.3 - неизграђено пољопривредно земљиште

Простор постојеће фарме, према Просторном плану општине Пећинци, представља
радну зону у атару.
Простор планиране фарме за тов свиња и јунади, према Просторном плану општине
Пећинци, представља пољопривредно земљиште у функцији објеката пољопривреде
(фарма ).
На графичком листу бр.3a - План намене површина- дат је шематски приказ
диспозиције објеката биогасног постројења, са планираном Интерном
саобраћајницом 1, према идејном решењу инвеститора.
Могуће је и другачије решење диспозиције објеката, као и другачије саобраћајно
решење унутар комплекса биоенергане, а све у складу са условима и правилима
прописаним овим планом.
5.1.2. ПРЕДВИЂЕНО ПЛАНСКО ПОДРУЧЈЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДРЕЂИВАЊА ПОВРШИНА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Предвиђено планско подручје дефинисано је обухватом
плана и представља
пољопривредно земљиште ванграђевинског подручја насеља Суботиште, што је
утврђено Просторним планом општине Пећинци .
У оквиру планског подручја на ванграђевинском земљишту, одваја се ПОВРШИНА ЗА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ, а чини је приступна саобраћајница (делови к.п.657, 658, 659/1, 659/2,
574, 610 и целе к.п.бр. 1759 и 1760).
Објекти постојеће фарме имају приступ на јавни пут преко к.п.бр. 660/15, преко које
приступају на државни пут IIб реда бр.317.
Приступ биогасном постројењу ће се остварити преко приступне саобраћајнице (С2), која
излази на општински пут Суботиште-Брестач.
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Од укупно 25ха43а03м2, у планираном стању, за површине јавне намене - планирану
приступну саобраћајницу, која обухвата постојеће некатегорисане путеве( к.п.бр.1759 и
1760), део мелиорационог канала (к.п.бр. 574), као и делове к.п.бр. 657, 658, 659/1,
659/2, 610, се одваја око 3% укупне површине( око 65а15м2).
Комплекс Биоенергане се на јавни пут прикључује преко приступне саобраћајнице на
општински пут Суботиште-Брестач.
Списак парцела површина јавне намене унутар планског подручја:
Целе катастарске парцеле:
• 1759, 1760 К.О. Суботиште
Делови катастарских парцела:
• 574, 610, 659/1, 659/2, 658, 657 и 1766 К.О. Суботиште
Табела 4. Биланс површина јавне намене и осталог грађевинског земљишта
oko 95a35m2

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

око 65а15m2
око 30а20м2

приступнa саобраћајницa
део постојећег општинског пута
24ha47a68m2

ОСТАЛО ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ
Фарма и простор
биоенергану
УКУПНО:

предвиђен

за

око 24hа47a68m2

25ха43а03м

У односу на укупну површину планског подручја (25hа43a03m2), земљиште за јавне
намене (oko 95a35m2) заузима 4% укупне површине.

5.2.

РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА, ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

У планском подручју формира се ПОВРШИНА ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ која је регулационом
линијом разграничена од осталог грађевинског земљишта. Ову површину сачињава
коридор приступне саобраћајнице и део општинског пута.
Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле за површине јавне
намене, према графичком прилогу - Лист бр. 5a - "Саобраћај, регулација и нивелација"
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приказан у размери Р 1 : 2500. Планиране регулационе линије дате су у односу на
постојеће границе парцела.
Списак парцела, односно делова парцела планираних за површине јавне намене дат у
тачки 5.1.2.

5.3.

НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ РАСКРСНИЦА УЛИЦА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Земљиште, у планском подручју, је грађевинско, терен је раван са висинским котама од
77.40 мнв на северу до 78.16 мнв на југу предметне парцеле (генерални нагиб терена
око 0.1%).
Нивелациони план интерних саобраћајница и површина јавне намене представља слику
постојећих и планираних нивелета, јер у оквиру планског подручја постоје већ изграђене
интерне саобраћајнице које је неопходно прилагодити планираном саобраћајном
решењу (место укрштања приступне саобраћајнице са општинским путем). Издизање
нивелете за дебљину хабајућег слоја асфалтног застора и евентуална нова нивелација
приликом реконструкције постојећих раскрсница су једини реални захвати у
нивелационом плану површина јавне намене.
Вертикална регулација узима у обзир равничарски терен тако да је нивелација
конципирана на усклађивању нивелете будуће улице у односу на околни терен,
приближно постојећој коти терена, односно нивелационим условима прикључења на
општински пут Суботиште -Брестач.
Приказ нивелационих кота, са одговарајућим падовима дат је у графичком прилогу Лист бр.5a - "Саобраћај, регулација и нивелација " Р:2500.

5.4.

ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ И КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

5.4.1. ТРАСЕ САОБРАЋАЈНИЦА
Приликом успостављања саобраћајне матрице поштована је постојећа мрежа активних
саобраћајница и позиција постојећих објеката и локација.
Испоштовано је и правило да атарски путеви интегришу у коридор будућих
саобраћајница, односно у коридор приступне саобраћајнице .
Диспозиција саобраћајница у односу на планско подручје гарантује добру саобраћајну
приступачност објектима и локацијама у обухвату.
Саобраћајна приступачност простора у обухвату обезбедиће се преко прикључења на :


приступну саобраћајницу С-2, преко интерне саобраћајнице у оквиру комплекса
фарме.
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општински пут Суботиште-Брестач-Никинци (Л-3)

Траса општинског пута дефинисана је Просторним планом општине Пећинци (Сл.лист
општине Срема , бр.37/14).
Траса приступне саобраћајнице дефинисана је овим планом.
Ширина саобраћајних коридора :




Општински пут Суботиште-Брестач-Никинци (Л-3) - око 23м
Приступна саобраћајница - 12м
Интерна саобраћајница 1 и 2 - 3,5м и 6м

Садржај попречног профила коридора чини :




Коловоз ширине 2х3=6.0м (приступни пут и општински пут)
Банкине ширине 2х1.0м (приступни пут и општински пут)
Путни јаркови и земљишни појас променљиве ширине

Путна канализација је типа отворених путних јаркова.
Преостали простор у коридору саобраћајница предвиђен је за зеленило.

5.4.2. ТРАСЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Водовод
На предметној локацији постоји Јавна водоводна мрежа изграђена од ПВЦ цеви
пречника 90мм на дубини од 1,2м, притисак у мрежи 4,0 бара, удаљена од регулационе
линије ( државни пут IIб реда бр. 317 ) , 2м. Објекти на постојећој фарми имају
водоводни прикључак на јавну водоводну мрежу иѕграђен од Окитен цеви пречника 3",
водомерна шахта 7м од ограде. На парцели постоји хидрантски раѕвод мреже пречника
3/4" који се задржава.
Фекална канализација
На поменутој локацији постоји јавна канализациона мрежа, удаљена од регулационе
линије 4,0м, а од пута 10,0м, изграђена од ПВЦ цеви пречника 250 мм на дубини од
2,20м. Постоји септичка јама за прихват канализације- отпадне воде постојеће фарме.
Атмосферска канализација и мелиорациони канали
На предметној локацији се налазе мелиорациони канали система за одводњавање
Прогарска Јарчина, и то канал Ј-48.6 ( к.п.бр. 1732 К.О Суботиште ) и крајња деоница
канала Ј-48 ( к.п. бр. 1731 К.О. Суботиште)- део подсистема канала Ј-48; крај канала Ј-46.3
(к.п.бр.1126 К.О Суботиште)- део подсистема канала Ј-46, канал Г-24.5.1 (к.п.бр. 1727 К.О.
Суботиште) и крајња деоница канала Г-24.5 ( к.п.бр. 1725 К.О. Суботиште)- део
подсистема Грденовачког канала. Приступна саобраћајница се укршта са
мелиорационим каналом Г-24.4(к.п.бр. 574 К.О Суботиште), на стационажи канала км
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0+270, који је део подсистема Грденовачког канала. Мелиорациони канали Грденовачки,
Ј-46 и Ј-48 се уливају у канал Прогарска Јарчина, чији је реципијент река Сава.
У планском подручју планиран је отворени систем одвођења атмосферских вода који се
може на појединим деоницама делимично или у потпуности зацевити.
Услови и потребе зацевљења произаћи ће из просторних ограничења и услова и потреба
ефикасног одвођења атмосферских вода са подручја насеља суботиште, односно са
планског подручја.
Електроенергетика
За повезивање будућих трафостаница на средњенапонску мрежу 20 KVнасеља,
као и за повезивање будућих објеката фарме , као и објеката биоенергане, користиће се
нисконапонски и средњенапонски каблови, који се полажу испод зелених површина,
водећи рачуна да ров буде увек минимално 1м од темеља објеката. Препоручени
простор за полагање каблова је између грађевинске и регулационе линије.

5.5.

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ
И
ИЗГРАДЊУ
ПОВРШИНА
И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

5.5.1. Саобраћајнице
Интерна саобраћајница 1 унутар комплекса биоенергане је ширине 6м за двосмерни
саобраћај. Унутрашњи радијуси кривина у раскрсницама су мин Р=10.0м, односно
одговарају кривој трагова точкова меродавног возила – ТВ. Преко два прикључка, у
источном
и јужном делу комплекса биоенергане, повезује се са осталим
саобраћајницама, односно планским подручјем.
Интерна саобраћајница 2 је ширине 3,5м и прикључује се на приступну саобраћајицу у
западном делу обухвата плана. Фреквенција саобраћаја је мала, стога је тренутно
ширина ове саобраћајнице прихватљива. Уколико се у неком планском периоду повећа
интезитет саобраћаја, потребно је проширити на захтевану ширину од 6м.
Приступну саобраћајницу С-2 пројектовати и извести са ширином коридора од 12.0м.
Ширина коловоза је 6.0м за двосмерни саобраћај (две возне траке 2х3.0м). У коридору
се смештају путни канал и зеленило.
На месту укрштања приступне саобраћајнице и вододпривредног канала планирати
изградњу пропуста/моста у складу са очекиваним саобраћајним решењем уз услове да
се обезбеде пројектована проточност канала у свим условима течења и стабилност дна и
косина канала, као и да се кота дна пропуста/моста постави на коти дна канала.
Прикључење приступне саобраћајнице на општински пут Суботиште-Брестач-Никинци
(Л-3) извести према условима управљача општинског пута.
Саобраћајнице у обухвату плана се пројектују и изводе са конструкцијом за средње –
лако саобраћајно оптерећење и осовинско оптерећење од најмање 6т по осовини.
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Одводњавање саобраћајних површина
је потребно обезбедити одговарајућим
падовима према зеленим површинама.
У графичком листу бр. 5 се налазе сви потребни елементи за хоризонталну и вертикалну
регулацију истих.
Такође, на графичком листу бр.5б дат је приказ попречних профила будућих
саобраћајница са положајем планираних инфраструктурних коридора унутар истих.
5.5.2. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПРАВИЛА
ПРИКЉУЧЕЊА
Правила за прикључење и изградњу електроенергетских објеката
енергетских објеката

и производних

За прикључење електране (постројења на биогас) на ДСЕЕ (дистрибутивни систем
електричне енергије) на парцели биоенергане , резервисати простор минималних
димензија 6,5 m х 7,5 m за изградњу електроенергетских објеката напонског нивоа до 20
KV. Неопходно је од јавне површине до наведеног електроенергетског објекта изградити
приступни пут којим ће бити обезбећен несметан приступ овлашћеним лицима
Дистрибутера. Непосредно поред наведеног објекта потребно је обезбедити простор за
постављање антенског стуба минималних димензија 3 т х 3 m, висине до 20m. Наведени
електроенергетски објекат је уједно и место прикључење електране на ДСЕЕ.
Повезивања наведеног електроенергетског објекта са постојећим ДСЕЕ је дефинисао
графичким прилогом, са постојећег далековода 20 KV, уградњом новог челично
решеткасти стуба ( ЧРС). Тачан положај трафостанице и антенског стуба биће одређен
према расположивом простору, у току реализације електроенергетског објекта.
Правила за прикључење на водоводну мрежу
Вода потребна за функционисање биоенергане обезбедиће се из насељског водовода, а
преко већ постојећег прикључка фарме јунади, преко цевовода, чије ће се димензије
одредити на основу исказаних потреба за потрошњом воде. На прикључку је могуће
извести и шахта зе мерење потрошње. Шахт извести у простору између регулационе и
грађевинске линије, чије ће димензије бити одређене пројектном документацијом.

Правила за прикључење на фекалну и атмосферску канализациону мрежу
Правила за прукључење на атмосферску мрежу, фекалну канализациону мрежу и мрежу
мелирационих канала
За лоцирање објеката у зони мелиорационих канала услов је да се у појасу
радноинспецкионе стаѕе, која је ширине мин. 14м од обале канала, не могу градити
никакви надземни објекти, постављати ограде и др. Изузетно, овај појас може у
грађевинском подручју бити и ужи, али не испод 7,0м у односу на пројектоване
елементе. Забрањено је у површинске и подземне воде уношење опасних и штетних
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материја који могу да угрозе квалитет воде. Забрањено је у мелиорационе канале
испуштање било каквих вода сем условно чистих атмосферских и комплетно
пречишћених вода које по уредби о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде задовољавају прописане вредности. Концентрације штетних и опасних
материја у ефлуенту морају бити у склду са Уредбом о граничним вредностима
приоритетних и хазардних приоритетних супстанци које загађују површинске воде.
За евентуално упуштање атмосферских вода са предметне локације у мелиорационе
канале потребно је претходно утврдити укупне количине воде која ће се упуштати као и
локацију упуштања. Планирано упуштање атмосферских вода са површина обухваћених
планом мора да буде у складу са капацитетом постојећих мелиорационих канала.
Условно чисте атмосферске воде са кровних површина, уколико задовољавају квалитет II
класе уода, се могу без пречишћавања испуштати на околни терен или мелиорациони
канал, путем уређени испуста осигурание од ерозије.
Канализациону мрежу предвидети сепаратног типа посебно за атмосферске отпадне
воде, посебно за санитарно-фекалне отпадне воде, посебно за технолошке отпадне воде
и отпадне воде фарме. сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити
водонепропусни и заштићени од продирања и подземне издани .
Санитарно фекалне отпадне воде могу се испуштати у јавну канализацију , према
условима надлежног јавног комуналног предузећа.
За технолошке отпадне воде предвидети водонепропусни резервоар довољног
капацитета, а ову отпадну воду рециркулисати назад у производни процес коако б се
смањила количина и оптерећење загађењем отпадне воде.
За настали дигестат предвидети поступак постдигестације и дехидратације којим ће се
истипревести у течно ђубриво у компост, а затим апликовати у пољопривредно
земљиште, по важећој регулативи.
Предвидети објекте за ретензију течне фазе без могућности испуштања у
хидромелиорационе канале или околни терен. Ови објекти морају бити
водонепропусни.
Складиште сировина формирати као затворено, са водонепропусном подлогом, без
могућности испуштања оцедних вода у површинске и подземне воде да би се спречило
загађење земљишта и подземних вода. Оцедне воде усмерити у канализациони систем
технолошких отпадних вода или их преко водонепропусног резервоара сабирати и
употребити у процесу припреме сировине.
Ефлуенти генерисани у оквиру фарме не смеју неконтролисано отицати .
Забрањено је у околини мелиорационих канала лагеровати чврст отпад и друге
материјале, који могу довести до загађења површинских и подземних вода.
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Правила за прикључење на саобраћајну мрежу
Повезивање планираних садржаја унутар комплекса Биоенергане решава се
прикључцима на интерне саобраћајнице са јужне и источне стране комплекса, које се
повезују на планирану приступну саобраћајницу С-2.
Саобраћајно решење интерних саобраћајница унутар Плана дато је Урбанистичким
пројектом - Урбанистичко архитектонско решење за изградњу фарме за тов свиња на
к.п.бр. 660/17 к.о. Суботиште.
Одводњавање саобраћајних површина обезбедити одговарајућим падовима према
зеленим површинама.
Коловозну конструкцију је потребно пројектовати за средње-лако саобраћајно
оперећење (осовинско оптерећење од најмање 6.0т по осовини).
Саобраћајне површине морају имати флексибилну коловозну конструкцију од асфалт
бетона. У заштитином појасу пута не могу да се граде грађевински или други објекти, као
и постављају постројења, уређаји и инсталације, осим изградње саобраћајних површина
пратећих садржаја пута, каои постројења, уређаји и инсталације који служе потребама
пута и саобраћаја на путу.
Ширина заштитног појаса пута износи 5м и могу да се граде, односно постављају
водовод, канализација, топловод и други слични објекти, као и телекомуникациони и
електроводи, постројења и слично, по претходно прибављеној сагласности управљача
јавног пута.
Мирујући саобраћај
Уколико постоји потреба, паркинг простор за путничка возила, пројектовати према
одговарајућим техничким прописима.
Краткотрајно паркирање теретних возила могуће је обезбедити на саобраћајноманипулативним површинама.
Пешачке комуникације се остварују преко саобраћајних површина, због мале
фреквенцие саобраћаја.
Прикључак на општински пут
Прикључак на општински пут Суботиште-Брестач-Никинци (Л-3) се остварује преко
планиране приступне саобраћајнице С-2.
Прикључак на јавни пут је потребно извести са коловозним застором и коловозном
констукцијом за меродавно возило (ТВ) минималне ширине 6.0м, радијуси кривина 12м.
Прикључком на општински пут не сме да се смањи прегледност пута, нити да се угрози
саобраћај на њему.
Прихватање и одводњавање површинских вода са приступне саобраћајнице треба
ускладити са системом одводњавања општинског пута, са обавезним висинским
усклађивањем саобраћајног прикључка на општински путем, као и са околним тереном.
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Напомена:
Могуће је и прикључење комплекса биоенергане преко к.п.бр. 660/15 ( право
службености пролаза) на државни пут IIб реда , када се за то стекну услови. У том
случају, потребно је прибавити услове надлежног предузећа, ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ.
5.5.3. ПЛАН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Под зеленим површинама у обухвату планског подручја подразумева се следеће:
•Зеленило комплекса фарме ( није предмет ПДР-а, већ потврђеног УПР-а)
• Зеленило комплекса планиране биоенергане
Уређење слободних површина треба да се базира на поставци првенствено заштитне
вегетације, као и декоративне вегетације уз неопходно коришћење елемената партерне
архитектуре. Пројекат озелењавања треба да обезбеди заштиту простора од ширења
последица загађивања.
Озелењавање простора у обухвату плана треба ускладити са подземном и надземном
инфраструктуром и техничким нормативима за пројектовање зелених површина.
Зеленило комплекса планиране биоенергане
Партерне површине комплекса планиране биоенергане ,поред површина под тврдим
застором, подразумевају и зелене површине, као и уређење травњака и цветњака.
Слободне, неангажоване површине парцеле по правилу се користе за озелењавање.
Уређење ових површина треба да се базира на поставци првенствено аутохтоне,
декоративне вегетације уз могућност коришћењаи осталих елемената партерне
архитектуре.
За озелењавање површина унутар комплекса могуће је и коришћење примерака егзота
за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине и не спадају у
категорију инвазивних. Формирати више спратова зеленила са учешћем високог,
средњег и ниског дрвећа, као и мањим процентуалним учешћем жбунастих врста и
травњака.
У погледу хортикултурног уређења констатује се да зеленило унутар будућег комплекса
биоенергане треба да заузима мин. 30% од укупне површине комплекса/парцеле.

5.6.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
ЉУДИ, ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
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5.6.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Изградња објеката и извођење свих врста радова, у планском подручју, мора се вршити
тако да се не изазову било каква оштећења, загађивање или на други начин
деградирање животне средине, те је за све радне, односно планиране садржаје
(комплексе) обавезна примена мера заштите животне средине (општих и посебних
санитарних мера и услова) предвиђених законом и другим прописима којима се уређују
послови санитарног надзора као и прибављане услове налдежних органа и
организација.
За смањење буке и аерозагађења као последице друмског саобраћаја и планираних
садржаја планирано је формирање нових зелених површина као и одржавање и замена
постојећег зеленог фонда.
За спречавање загађења подземних вода условљава се да свака изградња објеката у
планском подручју не сме бити планирана без могућности прикључења на
канализациону
инфраструктуру,
односно
одвођење
отпадних
вода
(санитарних,технолошких и атмосферских) унутар планираних садржаја мора се решити
у складу са правилима и условима прописаним овим Планом (код индустријских
објеката, на линији технолошких отпадних вода предвидети изградњу уређаја за
примарно пречишћавање, тако да квалитет ефлуента задовољава санитарно техничке
услове за испуштање у јавну канализацију).
Депоновање комуналног отпада је планирано на уређеним пунктовима у сопственом
дворишту или у за то изграђеном помоћном објекту, а све у сврху обезбеђења
одговарајућих санитарно-хигијенских услова у планском подручју.
Инфраструктурна решења у планском подручју морају бити усаглашена са свим
законским прописима како би се обезбедила заштита земљишта, воде и ваздуха.
Мере за заштиту животне средине обухватају мере заштите од негативног дејства
природних фактора (ветра, атмосферских падавина,сунчевог зрачења, атмосферских
пражњења, подземних вода и сеизмичких утицаја) и негативног случајног и намерног
дејства људског фактора у миру и ратним околностима (немара који за последицу има :
хаварије, механичка и хемијска оштећења, пожаре, хемијска и радиоактивна и друга
штетна зрачења, испарења и мирисе, намерна - разне саботаже, разарања у време
ратних дејстава из ваздуха и са тла, и сл.). Елиминисање ових негативних дејстава или
свођење на мин. утицаје постиже се првенствено применом позитивних законских
прописа, норми и техничких услова у пројектовању, изградњи (грађевинских прописа
нарочито код избора конструктивног склопа и фундирања објеката, а за сеизмичке
утицаје 6º МЦС скале, употребе атестираних грађевинских материјала отпорних на ватру,
примена квалитетне, атестиране опреме, опремање одговарајућим инсталацијама,
такође правилним распоредом објеката на појединачним локацијама како би се
успоставиле противпожарне саобраћајнице лако доступне санитеским возилима и
противпожарна, хидрантска мрежа и др.
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Пре свега поштовањем и применом свих законских норми, прописа и техничких услова,
сва негативна дејства своде се на минималну меру.
Забрањује се примена грађевинских материјала који остављају сумњу на појачано
радиоактивно зрачење, недовољну носивост, недовољну отпорност на пожар и слично.
За све појединачне објекте који могу имати утицаја на животну средину надлежни орган
може,у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (Сл. Гласник РС бр.
135/04, 36/09), Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину
(Сл. гласник РС бр.69/05), Уредбом о утврђивању листе пројеката за коју је обавезна
процена утицаја на животну средину (Сл. Гласник РС бр. 114/08) и Уредбом о
одређивању активности чије обављање утиче на животну средину,прописати обавезну
израду Студија о процени утицаја на животну средину и прописати одговарајуће мере
заштите.
У циљу заштите животне средине обезбедити пречишћавање продуката емисије из
јединичних процеса на основу прописаних граничних вредности емисије загађујућих
материја за постројења која користе гасовита горива, сагласно Уредби о граничним
вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху( "Сл.гласник РС", бр.71/2010 и
6/2011). У складу са захтевима Уредбе, редуковати концентрацију гасова који изазивају
ефекат стаклене баште на дозвољни ниво.
Грађевинско-техничким решењима при изради биогасног постројења обезбедити
спречавање/смањење загађења ваздуха коришћењем чистијих технологија којима се
спречава или смањује емисија метана(СН4) и других гасова са ефектом стаклене баште
(његовом употребом као секундарне сировине) у складу са чл.50 Закона о заштити
ваздуха ("Сл.гласник РС", бр.36/2010 и 10/2013). За потребе коришћења органског
отпада као секундарне сировине, управљање отпадом вршити сагласно одредбама
Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије.
Забрањено је упуштање непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у
природни реципијент, односно постојећи мелиоративни канал. Третман ефлуената
индивидуалним путем решити у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде у роковима за њихово достизање ("Сл.гласник", бр.67/2011)
Зауљене атмосферске воде отпадне воде треба да буду адекватно прикупљене и
пречишћене (коришћењем таложника и сепаратора уља и масти).
За одлагање чврстог отпада који нема својство опасних материја користити контејнере
који обезбеђују изолацију отпадних материја од околног простора. Мазиво и гориво
потребно за снабдевање механизације неопходно је транспортовати, депоновати
(чувати) и њима руковати поштујући при том мере заштите прописане законском
регулативом која се односи на опасне материје. У случају изливања опасних материја
(гориво, машинска и друга уља), загађени слој земљишта мора се одклонити и исти
ставити у амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, предвиђеној депонији.
Након санације, извршити рекултивацију девастираног терена.
Мере заштите ваздуха
Заштиту ваздуха од евентуалног загађења обезбедити поштовањем одредаба Закона о
заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13), којим су уређене обавезе
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субјеката чије делатности утичу или могу утицати на квалитет ваздуха, а односе се на
обезбеђење техничких мера за спречавање или смањење емисија у ваздух, праћење
утицаја сопствених делатности на квалитет ваздуха и обезбеђење других мера заштите
у складу са овим законом и осталим законским актима којима се уређује заштита
животне средине.
Услови и мере заштите ваздуха су:
- изградњу објеката и инфраструктуре усагласити са свим важећим прописима како би
се обезбедила заштита земљишта, воде и ваздуха;
- успоставити систем мониторинга квалитета ваздуха и примењивати обавезепрописане
Законом о заштити ваздуха и Уредбом о граничним вредностима емисијазагађујућих
материја у ваздух;
-применити одговарајућа техничко-технолошка решења и мере, приликом
пројектовања, градње и експлоатације постројења, којима се обезбеђује да
емисијазагађујућих материја у ваздуху не прелази прописане граничне вредности;
- у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у
ваздуху,обавезно
је
предузимање
техничко-технолошких
мера
или
обустављањетехнолошког процеса, како би се концентрације загађујућих материја свеле
на нивопрописаних вредности;
- уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера
заштите, или до поремећаја технолошког процеса, услед чега долази допрекорачења
граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар илипоремећај отклони
или да прилагоди рад новонасталој ситуацији, односно обуставитехнолошки процес како
би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року;
- код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се
могуемитовати непријатни мириси, обавезна је примена мера које ће довести
доредукције мириса, иако је концентрација емитованих материја у отпадном гасу
исподграничне вредности емисије;
- формирати заштитно зеленило око радних садржаја, као баријере у прометузагађивача
у односу на околне садржаје.
Мере заштите од буке
Обавезна је примена техничко-технолошких мера звучне заштите у циљу
евентуалногспречавања негативног утицаја буке, нивоа изнад дозвољених граничних
вредности,као и при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме.
Мере заштите вода
У циљу заштите вода од загађења, у складу са Законом о водама и Законом о
заштитиживотне средине, мере заштите вода су:
- забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, које прелазе
граничне вредности емисије
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-квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за
упуштање у канализациони системнасеља односно крајњи реципијент;
- забрањено је испуштање отпадних вода које су прекомерно термички загађене;
- отпадне воде потребно је предтретманом довести до нивоа квалитета који задовољава
санитарно-техничке услове за испуштање у насељску канализациону мрежу;
- вршити прихват зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти;
- вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода.
Мере заштите земљишта
Посебни услови и мере заштите земљишта које су у функцији заштите земљиштa су:
- примена биоразградивих материјала у зимском периоду за одржавање паркинга,улица
и манипулативних платоа за теретна, путничка, доставна и остала возила;
- адекватно управљање комуналним и осталим врстама неопасног отпада који настаје
напростору у обухвату Плана;
- све неразградиве материје у чврстом стању, које су настале као отпад у
процесупроизвoдње, потребно је одлагати у одговарајуће контејнере, а потом
ихтранспортовати од стране надлежног предузећа;
- редовно одржавање простора за држање посуда за привремено сакупљање
отпада(контејнера и канти), њиховим пражњењем од стране надлежног
комуналногпредузећа и применом мера којима се спречава расипање отпада по
околини изпосуда за сакупљање.
Уколико на предметном простору буде било потреба за привремено складиштење
горива, обезбедити потпуну изолацију резервоара од околног земљишта постављањем
двоструког плашта, односно у складу са захтевима Правилника о техничким и другим
захтевимаза хидроизолационе материјале („Службени лист СЦГ“, број 1/06).
Мере заштите при управљању отпадом
Управљање неопасним отпадом (комуналним, комерцијалним отпадом и отпадом
насталим у току процеса производње тј. индустријским отпадом) потребно је вршити на
начин и према обавезама прописаним Законом о управљању отпадом (и осталим
законским и подзаконским актима), којим је дефинисана одговорност произвођача
отпада, обавеза и начин третмана и складиштења отпада.
У планском подручју није дозвољена изградња објеката за депоновање опасног отпада
нити било каква друга делатност која у себи садржи опасан отпад.
5.6.2. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА
И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на
могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да
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проузрокују штету већег обима на простору за који се План ради, као и прописивање
мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства.
Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини деловања,
проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама.
Услови заштите од потреса
Приликом пројектовања и утврђивању врсте материјала за изградњунових објеката и
реконструкције постојећих обавезноје применити Правилник о техничким нормативима
за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ, бр. 31/81,
49/82, 29/83, 21/88 и 52/90) ради обезбеђења заштите од максималног очекиваног
удара 6ºМЦС како би се максимално предупредиле могуће деформације објеката под
сеизмичким дејством.
Ради заштите од земљотреса, објекте у предметном подручју је потребно прејектовати и
у складу са Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката
који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ, бр. 39/64).

Услови заштите од пожара и заштите од удара грома
Заштита од пожара подразумева примену техничких прописа и стандарда који регулишу
ову област при пројектовању и изградњи објеката који су планирани на овом простору.
Мере заштите од пожара односе се на поштовање урбанистичких (намена површина,
индекс заузетости, индекс изграђености, регулациона линија, грађевинска линија,
висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина саобраћајница, потребни
радијуси, и др.) и грађевинско-техничких параметара (стриктну примену прописао
изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења).
Сходно горе наведеном, заштиту од пожара треба обезбедити правилном
организацијом појединачних објеката са поштовањем њихове међусобне удаљености,
обавезним коришћењем незапаљивих материјала за њихову изградњу и обавезним
обезбеђењем приступа свим објектима као и обезбеђењем потребног капацитета
водоводне мреже односно довољне количине воде за гашење пожара, а све у складу са
Законом о заштити од пожара (Сл. Гласник РС бр. 111/09, 20/2015), Правилником о
техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл. лист СФРЈ бр.
30/91) као и осталим прописима који регулишу ову област.
Планирани објекти морају имати адекватно изведене инсталације за заштиту објеката од
пожара и атмосферског пражњења, у складу са Законом о заштити од пожара
иправилницима који уређују заштиту од пожара, као и Правилником о техничким
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења.
Диспозиција и ширина приступних саобраћајница морају задовољити захтеве
дефинисане Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара
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(„Службени лист СРЈ“, број 8/95). На путевима, пролазима, платоима и сличним
прилазима објектима којису предвиђени за пролаз ватрогасних возила или евакуацију
људи и имовине угрожених пожаром није дозвољено градити или постављати објекте и
друге запреке.
Објекте градити од ватроотпорних материјала (опека, бетон и сл.). Поред тога
конструкција објеката треба да буде прописане сеизмичке отпорности, а елементи
конструкције треба да имају одређен степен ватроотпорности који одговара пожарном
оптерећењу (СРПС.У.Ј1.240).
Заштита од удара грома обезбедиће се изградњом громобранске инсталације, која ће
бити правилно распоређена и правилно уземљена.

Услови заштите од вода
Превелике и прејаке кише могу да оштете објекте и инсталације, угрозе саобраћај и
поплаве терен и комуникације, што ће се предупредити планским и пројектнорачунским мерама и извођењем саобраћајница и атмосферске канализације с
прописним техничким карактеристикама. Плану треба да следи израда пројекта
атмосферске канализације у планском подручју, на основу кога би се реконструисала и
доградила постојећа мрежа.
Kако подручје Пећинаца, а самим тим и планско подручје које је предмет овог Плана,
може бити угрожено поплавама неопходне су одговарајуће мере заштите од поплава
али и постојећих надземних и подземних вода.
Уређење парцела односно њихово функционисање ни на који начин не сме да ремети
могућности и услове одржавања и функцију водних објеката (канала Галаовица). Треба
да је обезбеђен слободан протицајни профил канала, стабилност дна и косина канала,
несметан пролаз службеним возилима и механизацији у зони водног објекта.
Мере заштите од техничко-технолошких несрећа и одбарана од ратних дејстава
Мере заштите од интереса за народну одбрану уграђене су у сва Планом генералне
регулације насеља Пећинци одређена просторна решења, од намене површина, мреже
инфраструктуре до мреже друштвених и осталих комуналних објеката. Сва планирана
просторна и техничка решења обезбеђују умањење негативних последица могућих у
изузетним ситуацијама услед ратних разарања, елементарних непогода и техничкотехнолошких несрећа које могу угрозити подручје насеља.
У складу са Законом о вандредним ситуацијама ради заштите од елементарних непогода
и других несрећа, органи локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица,
у оквиру својих права и дужности, дужна су да се обезбеде да се становништво, односно
запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту.
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Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење
постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих
комуналних објеката и као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово
одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа.
Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у
објектима прилагођене за склањање људи и материјалних добара, пећине и други
природни објекти.
У обухвату Плана детаљне регулације "Биоенергана" у К.О. Суботиште не налазе се
СЕВЕСО постројења/комплекси, односно на територији Општине Пећинци не налазе се
СЕВЕСО постројења/комплекси.
У случају изградње нових СЕВЕСО постројења/комплекса, а у складу са Правилником о
садржини политике о превенцији удеса и садржини и методологији израде Извештаја о
безбедности и Плана заштите од удеса (Сл. гласник РС, бр. 41/10) као полазни основ за
идентификацију повредивих објеката разматра се удаљеност од минимум 1000м од
граница СЕВЕСО постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине
повредиве зоне – зоне опасности , одређује на основу резултата моделирања ефеката
удеса. Такође, идентификација СЕВЕСО постројења/комплекса се врши на основу
Правилника о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за
одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно
комплекса (Сл. гласник РС бр. 41/10 и 51/10).
Када је складиштење запаљивих материјала у питању, ради заштите од техничкотехнолошких несрећа, запаљив материјал не може се сместити на простору који није
удаљен најмање 6,0м од објекта или дела објекта (осим уколико то техничкотехнолошким прописима није другачије одређено). У објектима и просторијама у којима
се ускладиштава и држи запаљив и други материјал (сировине, готови производи,
амбалажа и др.) морају се обезбедити слободни прилази и рилази справама и уређајима
за гашење.
У случају загађења животне средине (прекорачења дозвољеног нивоа загађујућих
материја у животној средини) неопходно је да се без одлагања предузму мере ради
смањења штете у животној средини или уклањања даљих ризика, опасности и штете у
животној средини. У ове мере спадају превентивне мере заштите и мере приправности и
одговорности на удес.
5.6.3. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА, ФЛОРЕ И ФАУНЕ

Услови које је прописао Покрајински завод за заштиту природе за подручје Плана су
следећи:



неопходно је подизање заштитног зеленила ободним делом радног комплекса
према околним површинама
за потребе подизања заштитног зеленила неопходно је следеће:
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зелене површине повезати у целовит систем зеленила
 у саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама
 избегавати коришћење инвазивних врста
 на граници предметног простора са околним ораницама избегавати врсте
дрвећа и жбуња које представљају прелазне домаћине одређених
паразита пољопривредних култура
обезбедити могућност прикључења на канализациону инфраструктуру или систем
за индивидуално пречишћавање отпадних вода. Неопходно је да се зауљене
отпадне атмосферске воде прикупе системом непропусних дренажних цеви и
пречисте на сепаратору уља и масти пре упуштања у крајњи реципијент
приликом коришћења органског отпада као секундарне сировине, управљање
отпадом вршити сагласно одредбама Правилника о условима и начину
сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије ( Сл. гласник РС бр. 98/2010) и
сродних законских аката. За привремено одлагање чврстог отпада, који се не
може искористити као секундарна сировина, планирати посуде/уређаје
одговарајућег капацитета, који обезбеђују изолацију отпадних материја од
околног простора.
објекте на којима се врши манипулација стајњаком концентрисати на што мањој
површини. Плато за стајњак мора имати сабирни систем како би се пречило
отицање у површинске и подземне воде.
обезбедити потпуну изолацију објекта за складиштење стајњака, осоке и других
сировина за производњу биогаса, као и заштиту од акцидената у оквиру
јединичних процеса и линија преношења материјала током животног циклуса
производа.
уколико постројење за производњу гаса функционише са мањим количинама
сировина, са аспекта заштите природе и очувања квалитета животне средине
препоручује се коришћење земног гаса као основног погонског горива.
Забрањено је испуштање вишка биогаса у атмосферу, који се може појавити
током топлијег дела године.
током извођења радова треба имати у виду члан 99. Закон о заштити природе
који извођача радова обавезује да, уколико у току радова пронађе геолошка или
палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену природну
вредност, исти пријави Министарству пољопривреде и заштите животне средине
као и да преузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе.

5.6.4. ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА
На простору обухвата плана нису констатована археолошка налазишта- локалитети, тако
да важе опште мере заштите археолошког наслеђа.
Културно наслеђе представља развојни ресурс који је потребно заштитити, уредити и
користити на начин који ће допринети успостављању регионалног и локалног
идентитета, у складу са европским стандардима заштите.
Уколико у току реализације планских поставки - изградње постројења и фарме дође до
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откривања археолошких налаза радови се морају прекинути, а налази пријавити
надлежној установи за заштиту НКД у складу са Законом о културним добрима.
5.6.5 ЗАШТИТА ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Одрживо управљање природним вредностима и заштитом животне средине
представљаприoритетну меру заштите живота и здравља људи на простору у обухвату
Плана.
Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на здравље и животе људи дате
су у посебним законским и подзаконским актима, које се односе на здравље
ибезбедност и заштиту на раду. Такође, мере заштите живота и здравља
свакогпојединца односе се на примену Закона о здравственој заштити.
У циљу одговарајуће друштвене бриге о здрављу становништва, дефинисано је на нивоу
републичких програма у области заштите здравља од загађене животне средине, да
приoритетну меру у циљу заштите живота и здравља људи представља одрживо
управљање природним вредностима и спровођења меразаштите животне средине на
следећи начин:
1. применом мера заштите и превентиве од штетних утицаја проузрокованих
опаснимматеријама у ваздуху, води и земљишту;
2. применом мера заштите и превентиве при манипулисању и одлагању
отпаднихматерија;
3. применом мера заштите и превентиве при манипулисању опасним хемикалијама;
4. применом мера заштите и превентиве од штетних утицаја проузрокованих
јонизујућим и нејонизујућим зрачењем
5. применом мера заштите и превентиве од штетног дејства буке и вибрација урадном
окружењу.
При изградњи инфраструктурних објеката обавезно је стриктно примењивати прописе
отехничким нормативима и стандардима, мерама и условима које надлежни
органииздају при постављању и извођењу, односно изградњи објеката, као и
неопходнимудаљеностима инфраструктурних објеката односно њиховим међусобним
укрштањем.
5.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Како енергетска ефикасност подразумева квалитет коришћења разних видова енергије,
тако побољшање енергетске ефикасности значи избегавање (смањење) губитака
енергије без нарушавања стандарда живота или економске активности и може се
реализовати како у области производње тако и потрошње енергије. Обезбеђивање
енергетске ефикасности подразумева спровођење низа мера, у пројектовању, изградњи,
коришћењу и одржавању објеката намењених како становању тако и објектима
комптибилних садржаја.
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Енергетска ефикасност изградње и уређења простора постиже се:
- пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, изложености
сунцу и утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као компензација
окупираном земљишту;
- сопственом производњом енергије и другим факторима (уколико је могуће избегавати
примену фосилних горива), односно изградњом објеката за производњу енергије на
бази алтернативних и обновљивих извора енергије (коришћењем локалних обновљивих
извора енергије –сунчево зрачење, биомаса и геотермални извори)
- изградњом пешачких и бициклистичких површина за потребе обезбеђења просторног
комуницирања и смањења коришћења моторних возила;
- формирањем уличног зеленила (смањује сезагревања тла и ствара се природни
амбијент зашетњу и вожњу бицикла);
-улични простор осветлити штедљивим светиљка, са контролом нивоа осветљености, с
обзиром на прометност;

Енергетска ефикасности изградње објеката обухвата следеће мере:
- реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве
енергије за загревање објекта (оријентација зграде према јужној, односно источној
страни света), заштитаод сунца, природна вентилација и сл.;
- омотач зграде (топлотна изолација зидова,кровова и подних површина);
- правилна уградња врата и прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге
мере);
- систем грејања и припреме санитарне топлеводе (поставка котлова и горионика,
наприродни гас или даљинско грејање, изградња топлотних подстаница, регулација
температуре, уградња термостатских вентила, делитеља имерача топлоте и друге мере);
- унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију,
(комбинација свих компоненти потребних заобраду ваздуха, у којој се температура
регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока ваздуха,
влажности и чистоће ваздуха);
- унутрашње осветљење (поставка сијалица исветиљки ради обезбеђења потребног
квалитета осветљености).
Мере за побољшавање енергетских карактеристика зграда не смеју да буду у
супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и
намеравано коришћење зграде.
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6.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

У оквиру обухвата плана дефинишу се две урбанистичке зоне:
УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А1 и УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А2.
УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А1 представља планирано грађевинско земљиште за изградњу
комплекса биоенергане ( зона енергетских објеката)
УРБАНИСТИЧКУ ЗОНУ А2 чине три целине:
Урбанистичка целина А 2.1 - простор постојеће фарме за тов јунади
Урбанистичка целина А 2.2 - простор планиране фарме за тов свиња и јунади
Урбанистичка целина А 2.3 - неизграђено пољопривредно земљиште
УРБАНИСТИЧКА ЗОНА А2 је обрађена потврђеним Урбанистичким пројектом бр. 2/6-3/16 и
неће се обрађивати овим Планом.

Правила грађења дата су за УРБАНИСТИЧУ ЗОНУ А1.

6.1.

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА

Услови за изградњу објеката комплекса биоенергане издаваће се на основу овог Плана
и услова за заштиту животне средине. Накнада за промену намене земљишта ће се
плаћати у складу са Законом о пољопривредном земљишту.
На грађевинском земљишту, у складу са наменом простора, утврђују се обавезе, услови
и могућности промене граница постојећих катастарских парцела.
Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавни пут (улицу) и то непосредно и
директно (као део комплекса), или посредно преко друге парцеле а према уговору о
службености пролаза преко те парцеле.
За све парцеле важи да се целокупна активност, укључујући и паркирање возила, мора
одвијати унутар сопствене грађевинске парцеле/а односно комплекса.
У простору плана појављују се следеће врсте парцела за које су прописани посебни
параметри:


Зона енергетских објеката

Величина грађевинске парцеле намењене изградњи објеката комплекса биоенергане
мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким
процесом, као и пратеће садржаје, уз обезбеђивање дозвољеног индекса заузетости или
индекса изграђености грађевинске парцеле.
Минимална површина грађевинске парцеле у зони енергетских објеката је 8000м2.
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•Парцеле површина јавне намене
Величина парцеле и други параметри везани за парцеле површина јавне намене
(планирана приступна саобраћајница ) утврдиће се на основу конкретног захтева према
исказаним потребама (садржајима).
На листу бр.7 - План парцелације - дат је предлог парцелације,односно дато је једно од
могућих решења парцелације с тим да су могућа и другачија решења према исказаним
потребама уз поштовање утврђених правила за парцелацију, препарцелацију и исправку
границе парцела.
6.2.

ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ НА ПАРЦЕЛАМА

На простору од око 1,8ха , намењеном за изградњу БИОЕНЕРГАНЕ, који је предмет овог
Плана могу се градити:
-објекти за производњу електричне и топлотне енергије
-пратећи објекти у функцији објеката везаних за производњу електричне и топлотне
енергије
- објекти инфраструктуре
6.3.

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Простор намењен за изградњу комплекса биоенергане се налази у оквиру парцеле
660/17 и, када се уради парцелација , користиће право слжбености пролаза преко
наведене парцеле да би се приступило на јавни пут.
У графичком прилогу бр.7 дат је предлог парцелације, где је простор предвиђен за
изградњу комплекса биоенергане означен као парцела "Б".
Сходно томе, у овом поглављу се неће разматрати положај објеката у односу на
регулацију, већ само положај објеката у односу на границе планираног грађевинског
земљишта - парцела "Б".
Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинским
линијама и то:
•
у односу на северну и источну границу планиране парцеле "Б" грађевинска
линија је на растојању од мин.5,0м
•
у односу на јужну границу планиране парцеле "Б" грађевинска линија је на
растојању од мин.7,0м
•
у односу на западну границу планиране парцеле "Б" - грађевинска линија се
поклапа са границом парцеле.
•
Утврђена грађевинска линија према границама парцела важи за изградњу свих
нових објеката на парцели , односно приликом одређивања положаја будућих објеката
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неопходно је испоштовати горе наведена минимална растојања , а конкретна позиција
објеката зависиће од организације на парцели, односно од идејног решења комплекса.
6.4.

НАЈВЕЋИ
ДОЗВОЉЕНИ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ИНДЕКС

ЗАУЗЕТОСТИ

И

ИЗГРАЂЕНОСТИ



Градња објеката у комплексу ограничена је индекс заузетости од 50%



Највеће дозвољене вредности индекса заузетости се не могу прекорачити, а могу
се реализовати мање вредности. У индекс заузетости парцеле урачунавају се
простори нискоградње у функцији технолошког процеса комплекса.

6.5.

НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА

•
Спратност објеката зависи од технолошких захтева и намене објекта, те је у
складу са тим дозвољено следеће :
-максимална висина производних објеката је 16m
-због специфичности намене објекти могу бити и виши, с тиме да се мора затражити
потврда Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије да се њима не утиче
на одржавање прихватљивог нивоа безбедности ваздушног саобраћаја
-

за помоћне објекте (портирнице, надстрешнице, и сл.) максимално П+0

•
Нестандардна висина објекта је у случају примене нестандардних светлих висина
етажа и комбинације етажа: високо приземље, галерија, поткровље...
•
Кота пода приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте
нивелете јавног или приступног пута, односно кота пода приземља може бити виша од
нулте коте највише ½ спратне висине рачунајући од коте нивелете јавног или приступног
пута.
•
Све поплочане површине, пешачке стазе, колске стазе и платое нивелисати са
падом према интерној саобраћајници или зеленим површинама на сопственој парцели.
•
За колске рампе са падом према сопственом објекту планирати да се одвод
површинске воде реши дренажом или на други погодан начин.
•
За све случајеве нивелацијом дворишта се мора обезбедити да вода из дворишта
ни у ком случају не угрожава суседне објекте (и уопште суседне парцеле).
6.6.

НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА

Међусобна удаљеност објеката зависиће од величине и облика парцеле, функционалне
организације и технолошког процеса производње, а мора да задовољи (прописано)
рушење (случајно или намерно) објеката, као и прописе о успостављању противпожарне
и санитарне заштите, односно изградње саобраћајница и хидрантске мреже зависно од
намене објекта.
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Међусобни размак слободностојећих објеката проистиче из условљености технолошког
процеса, односно прилагањем технолошког процеса код изградње објеката у
реализацији Плана доказује се оправданост условљеног размака (тј. неопходно је
приликом одређивања минималног дозвољеног растојања применом техничких
стандарда и прописа који регулишу ову област приликом пројектовања, изградње и
коришћења објеката обезбедити све потребне мере заштите околних објеката од
случајног или намерног рушења планираних објеката).

6.7.

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ

На истој грађевинској парцели могу се градити објекти који су у функцији главног
објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни објекат.
На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни, пратећи, комунални,
инфраструктурни објекти који су у функцији главног објекта (портирница, разне оставе,
гараже, надстрешнице, приручни магацини, складишта сировина или готових
производа,, бунари, цистерне за воду, трафостанице, ограде и сл.), а граде се на истој
парцели на којој је саграђен главни објекат/и и заједно са тим објектима на парцели
чине једну функционалну целину.
Положај ових објеката на парцели и њихова мећусобна одстојања ће се детаљно
утврдити идејним решењем грађевинског комплекса а све у складу са правилима и
условима за одређивање положаја објекта на парцели датим у поглављу 6.3 и 6.5 овог
Плана.

6.8.

УСЛОВИ ЗАШТИТЕ СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА

•
Изградњом новог објекта не сме се на било који начин угрозити суседни објекти,
како на сопственој тако и на суседним парцелама (у статичком смислу и по питању
намена које делују угрожавајуће на постојеће објекте).
•
Стопе темеља, као и други делови објекта (подземни или надземни) не могу
прелазити границу парцеле према суседима.
•
Нови објекат са потенцијално угрожавајућом наменом према суседном
постојећем објекту мора бити удаљен за зону обрушавања истог, односно лоциран на
мин. растојању од 2/3 висине вишег објекта, односно на удаљености која је условљена
технолошким процесом и опремом за чију уградњу овлашћени произвођач даје услове
за уградњу објеката; изузетно растојање може бити и мање од 2/3 висине вишег објекта
уколико је проистекло из условљености технолошког процеса, односно прилагањем
технолошког процеса код изградње објеката у реализацији Плана доказује се
оправданост условљеног размака (тј. неопходно је приликом одређивања минималног
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растојања применом техничких стандарда и прописа који регулишу ову област приликом
пројектовања, изградње и коришћења објеката обезбедити све потребне мере заштите
околних објеката од случајног или намерног рушења планираних објеката) а све уз
поштовање Планом утврђених елемената урб.регулације - прописаних грађевинских
линија и др.)
•

Морају се применити све техничке мере заштите суседног постојећег објекта.

•
Није дозвољено, према суседу, испуштање непријатних мириса и загађеног
ваздуха, нарочито избацивање путем техничких справа (калориферима, вентилаторима
и сл.).
•
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према
другој парцели. Нивелацијом слободних површина (саобраћајних, манипулативних и
др.) одвођење атмосферских падавина решити у оквиру парцеле на којој се гради (на
околне зелене површине или резервоар из кога ће се накнадно заливати зелене
површине) или одвођењем у јавну атмосферску канализацију (или путни канал уз
сагласност власника)
•
На свакој грађевинској парцели, односно комплексу мора се обезбедити
минимално 30% зелених површина, које треба одговарајуће хортикултурно уредити.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, карактеру и
концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, функциналним и
декоративним својствима.
•
Пожељно је формирање заштитног зеленила према суседном објекту уколико то
дозвољавају прописи који се односе на заштиту од пожара. Овај зелени тампон
(четинарско и листопадно дрвеће и шибље) умањио би буку и задржао издувне гасове и
прашину. У склопу радних комплекса који се граниче са парцелама и зонама друге
намене (нпр. са пољопривредним земљиштем), у контактном делу пожељно је
формирати заштитни зелени појас минималне ширине 2.00m од бочних и задње
границе парцеле;
•
Грађевински елементи у приземљу и испод коте терена, испади на објекту као и
отворене степенице је потребно пројектовати у складу са посебним правилима
прописаним Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
(Сл.Гласник РС 22/2015)

6.9.

АРХИТЕКТОНСКИ УСЛОВИ

Сви објекти треба да буду изведени од савремених, квалитетних, трајних начелно
аутохтоних материјала, функционални, статички стабилни, хидро и термо прописно
изоловани, обликовно складни и опремљени свим савременим инсталацијама.
Сви објекти на парцелама представљају јединствену функционалну и обликовну целину .
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Могућа је поред зиданих објеката и примена монтажних објеката, типских објеката
према фабричкој документацији а све у оквиру дозвољеног габарита и спратности.
Кровне равни по правилу треба да су косе (једноводни, двоводни и кровови са више
кровних равни, са свођењем воде у сопствено двориште, односно уличну канализацију)
а у изузетним случајевима када је то условљено технолошким процесом производње
могући су и друге врсте кровних равни, с тиме да се задовоље сви прописи за такву врсту
кровних равни.
Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни
покривач (традиционалан или савремен- цреп, теголе, лим, етернит плоче или неки
други адекватан материјал) мора бити у складу са нагибом кровне равни.
Фундирање објеката вршити у здрав терен.
Сви објекти морају бити пројектовани и изведени према прописима за заштиту од
сеизмичких утицаја на 6˚ МЦС скале.
Сви објекти морају бити обезбеђени од негативних утицаја електричног пражњења као и
других негативних атмосферских утицаја.
Помоћни обејкти могу бити грађени од скромнијих грађевинских материјала који у
сваком погледу морају да задовоље све техничке прописе и нормативе везане за овакву
врсту објеката.
Овакви објекти морају у естетском смислу бити у складу са главним објектом на
парцели.
Кота пода приземља планираних објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног
или приступног пута, односно кота пода приземља може бити виша од нулте коте
највише за ½ спратне висине од нулте коте (коте нивелете јавног или приступног пута) а
зависиће од намене објекта (тј. од технолошко-техничких захтева за одговарајућу
делатности).
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама тежити ка
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле.

Главни објекти
•
На грађевинској парцели изводиће се објекти и уређује се целокупна површина
парцеле као једна функционална и обликовна целина, а све према условима изградње и
уређења прописаним овим Планом
•
За објекте већих димензија и сложеније намене обавезно је испитивање
носивости тла, а на основу добијених резултата вршиће се статички прорачун, избор
конструктивног система и фундирање.
•
код производних и складишних објеката висина просторије у складу са наменом
и технолошким процесом
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•
пословни, производни, прерађивачки и складишни објекти односно простори се
пројектују и изводе према функционалним санитарним, техничко-технолошким и другим
условима зависно од делатности која је на парцели дозвољена,
•
спољни отвори пројектују се зависно од функционалног склопа и положаја објекта
на парцели

Пратећи, помоћни, комунални, инфраструктурни објекти
•
Делатност се мора прилагодити просторним, саобраћајним и инфраструктурним
условима, тј. све планиране функције морају се обављати искључиво у оквиру сопствене
парцеле/парцела
•
Пратећи, помоћни, комунални и инфраструктурни објекти односно површине се
пројектују и изводе према функционалним санитарним, техничко-технолошким и другим
условима зависно од делатности која је на парцели дозвољена (односно од намене и
врсте објекта)
•
Могуће је да се лоцирају на парцели следећи садржаји: други помоћни (пратећи)
садржаји и инфраструктурни објекти у служби делатности која се обавља унутар
комплекса биоенергане.
•

Услови одмицања од бочних суседа увек морају бити задовољени.

6.10 ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Приликом избора локације за градњу објеката потребно је водити рачуна о
геомеханичким особинама тла. Приликом израде пројектне документације (за
сложеније објекте, објекте великих димензија као и објекте веће спратности) израдити
геомеханички елаборат чији ће подаци о носивости тла бити полазна информација у
пројекту конструкције.
С обзиром да се територија општине Пећинаца налази у зони могуће угрожености
земљотресом јачине 6°МЦС (Сеизмолошки завод СРС, 1970.) ради заштита од
земљотреса потребноје применити сигурносне стандарде и техничке прописе о градњи
објеката на сеизмичким подручјима максимално могућег трусног померања тла
од6°МЦС.
У случају појаве земљотреса прогнозиране јачине од 6° МЦС, не би било катастрофалних
последица на објектима већ би они претрпели лакша или средња оштећења, у
зависности од квалитета градње, али не би дошло до масовног рушења објеката и
затрпавања људи.
Приликом планирања и изградње простора морају се поштовати Планом дефинисани
параметри који утичу на смањење оштећења и ублажавање последица у случају појаве
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земљотреса, као што су степен изграђености, систем градње, спратност објеката,
равномеран распоред слободних површина и др. , односно мере заштите подразумевају
да се приликом планирања, пројектовања и изградње објеката као и реконструкције
постојећих објеката, обавезно примене све законски прописане мере заштите које се
односе на изградњу објеката на подручјима могућих трусних поремећаја јачине 6° МЦС

6.11. УСЛОВИ ЗА ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ И ПАРКИРАЊЕ

Свака грађевинска парцела мора имати колски приступ на јавни пут (улицу) и то
непосредно и директно, преко комплекса (или посредно преко друге парцеле а према
уговору о службености пролаза преко те парцеле) , минималне ширине 3,5м са
унутрашњим радијусом кривине мин.5,0м, односно мин.7,0м тамо где се обезбеђује
проточност саобраћаја ради противпожарне заштите.
Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине унутар радних
комплекса извести са различитим ширинама (у зависности од делатности, технолошког
процеса, врсте очекиваних возила и расположивог простора) и свим потребним
елементима за комфорно кретање (полупречници лепеза у смислу обезбеђења
противпожарне проходности Рмин=7,0м).
Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа у оквиру радних, складишних
и производих комплекса, димензионисати у зависности од врсте возила која се очекују
на основу података добијених геомеханичким испитивањима.
Приступ парцели се мора остварити и у дно парцеле („нужни пролаз“поред објекта мин.
ширине 3,5м) за изузетне потребе - опште (пожар, санитетско возило) и посебне - везане
за делатност на парцели.
За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора се
обезбедити одговрајући паркинг простор за путничка и теретна возила, са избором
начина паркирања у зависности од шеме, врсте очекиваних возила и расположивог
простора.

6.12. УСЛОВИ ЗА ОБНОВУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА
Могући су радови на објектима комплекса биоенергане везано за реконструкцију,
доградњу, санацију, адаптацију и евентуално уклањање објеката, у складу са правилима
и условима утврђеним овим Планом.
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6.13. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА
ПРИСТУПАЧНОСТИ

Приликом планирања, пројектовања и изградње (као и реконструкције, доградње и
адаптације) јавних простора – саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката,
као и пројектовање објеката јавне намене и других објеката за јавно коришћење, морају
се у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидидетом, деци и старим особама (Сл. гласник РС 22/2015) као и другим
прописима и стандардима који регулишу ову област, обезбедити обавезни елементи
приступачности за све потенцијалне кориснике (без обзира на њихове физичке,
сензорне или интелектуалне карактеристике или године старости).
Обавезни елементи приступачности (за горе наведене објекте) су:
1. елементи приступачности за савладавање висинских разлика (прилази објектима,
хоризонталне и вертикалне комуникације - рампе за пешаке, степенице и степеништа,
подизне платформе...)
2. елементи приступачности кретања и боравка у простору (димензионисање
унутрашњег простора и његових елемената - ширина улазних врата, ширина ходника,
нивелација подова, пројектовање санитарних просторија, ограде на терасама, уређаја за
управљање и регулацију инсталација и др.)
3. елементи приступачности јавног саобраћаја (тротоари и пешачке стазе, пешачки
прелази и пешачка острва, места за паркирање, раскрсница, системи за оријетацију).
Обавезни елементи приступачности примењују се одабиром најповољнијег решења у
односу на намену, ако није другачије предвиђено међународним стандардима који
уређују област јавног саобраћаја (IATA, UIC и сл.).

6.14. УСЛОВИ ЗА ОГРАДЕ, ЗЕЛЕНИЛО И СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ

•
Ограда према улици или другом јавном простору се поставља на сопственој
парцели, тако да стубови и сви елементи ограде буду на парцели која се ограђује.


Комплекс биоенергане се може ограђивати транспарентном оградом, висине
максимално до 2,2м.
•
Простор једне грађевинске парцеле, у зависности од технолошког процеса, може
се преграђивати на одговарајуће функционалне целине, с тим да те ограде не могу бити
више од спољних ограда (макс. 2,2м) и уз услов да је обезбеђена проточност саобраћаја.
•

У склопу ограда подразумевају се колске и пешачке капије
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•
Зеленило унутар комплекса радне зоне представља зелене површине
ограниченог коришћења и треба да заузима око 30% од укупне површине појединачног
комплекса/парцеле.
•
Зеленило формирати у пејсажном стилу, а ободом унутрашње границе комплекса
треба формирати заштитно зеленило од садница високих и средње високих лишћара
(или зелених травнатих површина) ради његове заштите и изолације уколико то
дозвољавају прописи који се односе на заштиту од пожара
•
При озелењавању применити аутохтоне врсте које одговарају станишним
условима и карактеристичне су за ово поднебље.
•
На планираним површинама за мирујући саобраћај, формирати линијско
зеленило или после сваког трећег паркинга засадити по једну лишћарску садницу.
Забрањено је коришћење инвазивних врста.
•

Све зелене површине компелкса затравити.

•
Слободне, неангажоване површине парцеле по правилу се користе за
озелењавање и пејсажно уређење дворишта, а све зависно од планиране изградње на
парцели као и њене величине.

6.15. ДЕПОНОВАЊЕ И ЕВАКУАЦИЈА ОТПАДА

На свакој грађевинској парцели потребно је обезбедити (на погодним локацијама у
склопу парцеле или у одговарајућим просторијама у објекту) простор за постављање
контејнера (канти) за одлагање комуналног отпада као и отпада насталог у току
технолошког процеса а у складу са важећим прописима за прикупљање истог и са
одвожењем на градску односно одговарајућу депонију зависно од врсте отпада,
организовано и путем надлежног комуналног предузећа.
Ради побољшања хигијенских услова и заштите животне средине, за постављање
контејнера треба одредити погодна и хигијенски безбедна места тако да буду ван
главних токова кретања . За смештај контејнера за смеће унутар објеката морају се
испунити најстрожији хигијенски услови – у погледу редовног чишћења, одржавања,
дезинфекције, доброг вентилисања и сл. Одвођење атмосферских вода решити тако да
се отпадна вода са места за контејнере (уз одговрајући предтретман уколико постоји
потреба за пречишћавањем) одлива у канализациoну мрежу. У циљу заштите од
погледа контејнерско место се може оградити зимзеленим дрветом, шибљем или
оградом висине до 1,5м.
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7.

ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

Локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта :


УРБАНИСТИЧКУ ЗОНУ А2 , коју чине три целине :

Урбанистичка целина А 2.1 - простор постојеће фарме за тов јунади
Урбанистичка целина А 2.2 - простор планиране фарме за тов свиња и јунади
Урбанистичка целина А 2.3 - неизграђено пољопривредно земљиште

Урбанистички пројекат може да се ради и за зону енергетских објеката (планирана
биоенергана), на захтев инвеститора или по процени надлежног општинског органа за
потребе урбанистичко - архитектонске разраде локације, уколико се за тим укаже
потреба.
8.

ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА

Урбанистички параметри и капацитети уређења и грађења на грађевинској парцели у
зони енергетских објеката (комплекс биоенергане) дати су у правилима уређења и
правилима грађења. Наведени урбанистички параметри и капацитети су усаглашени са
урбанистичким параметрима и капацитетима Правилника о општим условима за
парцелацију, регулацију и изградњу (Сл. гласник РС бр.22/15), а капацитети и параметри
појединих садржаја комуналне инфраструктуре су усаглашени са условима који
појединачну област регулишу.
Табеларни приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета:
Минимални параметри за формирање површина парцеле
грађевинске парцеле

8000м2

зона енергетских објеката
(комплекс биоенергане)

Максимална
спратност(висина)

за енергетске објекте

за помоћне објекте

дозвољена

до 16 м, а због специфичности намене
објекти могу бити и виши

П+0
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Максимални
парцели

индекс

заузетости

на

зона енергетских објеката
(комплекс биоенергане)

макс. 50%

Минимални проценат зеленила

зона енергетских објеката
(комплекс биоенергане)

мин. 30%

Грађевинске линије

уз северну, источну границу парцеле мин.5.0м
(комплекс биоенергане)
уз западну границу парцеле( комплекс
биоенергане )
поклапа се са западном границом парцеле
уз јужну границу парцеле
(комплекс биоенергане)

мин.7м

Ширина попречног профила планиране
саобраћајнице
приступна саобраћајница

мин.12.0м
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9.

ПРИМЕНА И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава израду пројеката парцелације, односно
препарцелације, издавање информације о локацији, локацијских услова и израду
урбанистичког пројекта.
Спровођење Плана детаљне регулације ће се вршити :
Пројектима парцелације, односно препарцелације за формирање будућих
парцела за изградњу према планираним наменама, као и пројектима препарцелације за
потребе експропријације.
Елаборатом геодетских радова за исправку граница суседних катастарских
парцела, спајање суседних катастарских парцела истог власника и спајање суседних
парцела на којима је исто лице власник или дугорочни закупац.
Елаборатом геодетских радова за исправку границе између постојећих
катастарских парцела и земљишта у јавној својини ради формирања грађевинске
парцеле.
Локацијским условима за пројектовање и изградњу објеката планиране намене
и објеката и мреже инфраструктуре.
Урбанистичким пројектом за простор постојеће фарме за тов јунади, планиране
фарме за тов свиња и јунади, као и за неизграђено пољопривредно земљиште на
к.п.бр.660/17
Урбанистички пројекат може да се ради за планирану изградњу у оквиру
простора планиране биоенергане, где се процени да нема довољно елемената за
пројектовање и изградњу планираних садржаја.
Изградња објеката и пратеће инфраструктуре је могућа по фазама, а према конкретним
потребама и захтеву инвеститора.
Уколико се у току важења овог планског документа измене стандарди и прописи за
изградњу инфраструктуре а из којих су правила унета у овај План примењиваће се
правила из тих стандарда и прописа.
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