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N0

UVOD:

Plan detaqne regulacije RADNA ZONA ”ZAPAD I” u k.o. [imanovci, obuhvata prostor u
ataru [imanovaca, uz granicu gra|evinskog reona i ju`no od koridora autoputa E-70
(Beograd-Zagreb) koji predstavqa poqoprivredno zemqi{te. Planom detaqne regulacije, a
na osnovu smernica iz Prostornog plana Op{tine Pe}inci, se utvr|uje namena prostora,
zatim pravila ure|ewa i pravila gra|ewa prema odre|enoj nameni, saobra}ajnice i
infrastruktura, nivelaciona re{ewa, pravila regulacije i parcelacije, vr{i regulacija
zemqi{ta za javne namene kao i program ure|ivawa zemqi{ta za javne namene.
Planom se stvaraju uslovi za realizaciju i oblikovawe, za programsko, urbanisti~ko i
arhitektonsko ure|ewe prostora.
Pravni i planski osnov za izradu plana su:

1.) ZAKON O PLANIRAWU I IZGRADWI (*Sl.glasnik RS*,br.72/09, 81/09)
2.) PROSTORNI PLAN PODRU^JA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA GRANICA
HRVATSKE-BEOGRAD (DOBANOVCI) (*Sl. Glasnik RS*, br. 69/03):
-Osnovni ciq teritorijalnog razvoja industrije na planskom podru~ju
infrastrukturnog koridora autoputa je pove}awe racionalnosti i efikasnosti, uz
potpunije kori{}ewe resursa, ravnomerniji razme{taj i mere za{tite `ivotne
sredine.

3.) PROSTORNI PLAN OP[TINE PE]INCI (*Sl.list op{tina
Srema*,br.7/07):
-Pored planiranih radnih zona u atarima naseqa, radne zone na pojedina~nim
parcelama mogu se formirati i du` auto-puta E-70 gde za to postoje prostorni i
drugi uslovi.
-Pristup ovim kapacitetima mora biti sa servisne saobra}ajnice; kompleksi moraju
biti potpuno infrastrukturno opremqeni i izgra|eni u skladu sa Prostornim
planom infrastrukturnog koridora i uslovima propisanim pozitivnim zakonskim
propisima.

4.) ODLUKA O IZRADI PLANA DETAQNE REGULACIJE PRIVREDNOG
KOMPLEKSA “ZAPAD I” (*Sl. list op{tina Srema* br.42/09)

1. GRANICA PLANA I OBUHVAT GRA\EVINSKOG PODRU^JA
................................................................................................................................................................
Planom detaqne regulacije obuhva}en je prostor u ataru, ju`no od autoputa E-70 Beograd Zagreb koji ujedno predstavqa severnu granicu planskog podru~ja. Prostor je sa zapadne
strane ograni~en kanalima k.p. br. 3339/1 i 3323, zatim k. parcelom br. 1946 i kanalom k.p.
br. 3354, dok je sa ju`ne strane ograni~en sa k.p. br. 2005/2 i 1990 a sa isto~ne strane
kanalom k.p. br. 3356 zatim atarskim putem k.p. br. 3488 i k. parcelama br. 1960 i 1870/1
odnosno grani~i se sa granicom gra|evinskog reona naseqa [imanovci.
Granica planskog podru~ja obuhvata prostor od oko P= oko 32ha.

Granica obuhvata PLANA ima slede}i tok :
sa jugozapadne strane granica polazi od trome|e granica parcela br. 3354, 2005/2
i 2007 (T-1) i te~e granicom parcela br. 2007 i 2005/2 (T-2) i nastavqa tim
pravcem do granice parcela br. 3496 i 1990 (T-3) gde skre}e pravac na sever i ide
granicom parcela br. 3496 i 1990 do trome|e parcela br. 3496, 1985 i 1990 (T-3)
gde mewa tok i skre}e ka istoku i ide pravcem granice parcela br. 1985 i 1990 i
nastavqa do kraja (T-5) odnosno trome|e parcela 1985, 1990 i 3356 gde ponovo
mewa pravac odnosno skre}e ka severu i ide tokom do kraja granice parcela br.
33356 i 1985 (T-6), odakle skre}e zapadno i te~e granicom k.p. br. 3356 i 3487 (T7), pa nastavqa granicom parcela br. 3487 i 3488 (T-8) i produ`ava do trome|e
granica parcela br. 3487, 3489 i 1984/2 (T-9) odakle skre}e pravac ka severu do
trome|e granica parcela br. 1960, 3487 i 3489 (T-10) i ide tokom granice parcela
br. 1960 i 3487 do trome|e granica parcela br. 1960, 3487 i 3337 (T-11) gde skre}e
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ka istoku i ide granicom parcela br. 3337 i 1960, pa skre}e severno (T-12) i
nastavqa granicom (prelomnim ta~kama T-13, T-14, i T-15) do trome|e granica
parcela br. 1807/1, 3486/1 i 3323 (T-15) odakle nastavqa do kraja ka severu
granicom parcela br. 3486/1 i 1807/1 sve ~etvorome|e parcela br.3486/2, 3486/1,
1807/1 i 1807/2 (T-16) odakle skre}e ka zapadu i kre}e se linijom severne granice
parcela 3486/1, 1810/3 i 1810/1 (prelomnim ta~kama T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22
i T-23), zatim skre}e ju`no (T-23) na ~etvorome|i parcela br. 1810/1, 1810/2, 3339/1
i 3339/2 i ide granico parcela br. 1810/1 i 3339/1m, i 1809 i 3339/1 (prelomnim
ta~kama T-24, T-25, T-26 i T-27), zatim skre}e jugoisto~no (T-27) i ide gran icom
parcela br. 3323 i 1945, zatim ponovo skre}e pravac ju`no (T-28) i ide tokom
granica parcela br. 1946 i 1947 (sa jednom prelomnom ta~kom T-29), ponovo skre}e
jugozapadno na trome|i parcela 1947, 1946 i 3499 (T-30) i ide daqe ka trome|i
parcela br. 3355, 2007 i 3354 (T-31) odakle nastavqa ju`no granicom parcela br.
2007 i 3354 sve do po~etne ta~ke (T-1).

OCENA STAWA U KONTEKSTU RAZVOJNIH MOGU]NOSTI ZA IZRADU PLANA
DETAQNE REGULACIJE RADNE ZONE “ZAPAD I” U ATARU K.O. [IMANOVCI
Prostor PDR je interesna zona novih zahteva za promenu statusa i namene zemqi{ta iz
poqoprivredno u gra|evinsko-privredne kapacitete.
Za prostor PLANA DETAQNE REGULACIJE je PROSTORNIM PLANOM OP[TINE
PE]INCI
definisana namena povr{ina-radna zona (privredni kompleksi) kao i
primarna mre`a saobra}ajnica.
Na osnovu pribavqenih saglasnosti i uslova nadle`nih javnih preduze}a, institucija i
organizacija i tako|e, mogu}nosti realizacije prema stvarnim potrebama, finansijskim
mogu}nostima i funkcionalno- tehnolo{kim, gra|evinsko- tehni~kim celinama investitor
DOO “LUMACO” Beograd je Zahtevom za razradu PDR definisalo svoje konkretne potrebe.
Prethodno navedeni pokazateqi ukazuju na prostorne, saobra}ajne i infrastrukturne
mogu}nosti izrade PDR, kao i wegove realizacije.

SPISAK KATASTARSKIH PARCELA U OBUHVATU PLANSKOG PODRU^JA
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RADNA ZONA “ZAPAD I”

U ATARU K.O. [IMANOVCI :

Parcele u obuhvatu plana su dr`avna i dru{tvena svojina.

1.1.

Tabela prikaza strukture vlasni{tva (kori{}ewa) zemqi{ta

Broj katastarske Namena
Povr{ina Vlasni{tvo
parcele
ha a m2
Wiva 4. klase
1 64 22
JP ”PUTEVI SRBIJE”
1810/1
Wiva 4. klase
1 20 22
PRIVATNA
1809
Wiva 4. klase
1 95 13
PRIVATNA
1808/1
/
OP[TINA PE]INCI
3484 Nekategorisani put
Wiva 4. klase
20 30
JP ”PUTEVI SRBIJE”
1810/3
Wiva 4. klase
77 63
JP ”PUTEVI SRBIJE”
1808/2
Lokalni
put
/
OP[TINA
PE]INCI
3486/1
/
OP[TINA PE]INCI
3485/1 Nekategorisani put
Kanal
/ JVP “VODE VOJVODINE”
3323
/
OP[TINA PE]INCI
3485/2 Nekategorisani put
Wiva 4. klase
56 67
PRIVATNA
1947
Wiva
3.
i
4.
klase
10
09
86
PRIVATNA
1949
/
OP[TINA PE]INCI
3498 Nekategorisani put
Wiva 4. klase
67 76
PRIVATNA
1953/1
Wiva 4. klase
12 10
JP ”PUTEVI SRBIJE”
1953/2
Wiva 4. klase
79 53
PRIVATNA
1954/1
Wiva 4. klase
33
JP ”PUTEVI SRBIJE”
1954/2
Wiva 4. klase
80 51
PRIVATNA
1955
Wiva 4. klase
28 70
PRIVATNA
1956
Wiva 3. klase
51 81
PRIVATNA
1957
Wiva 3. klase
62 29
PRIVATNA
1958
Wiva 3. klase
79 94
PRIVATNA
1959
Kanal
/ JVP “VODE VOJVODINE”
3338
Lokalni put
/
OP[TINA PE]INCI
3487
/
OP[TINA PE]INCI
3499 Nekategorisani put
Kanal
/ JVP “VODE VOJVODINE”
3355
Wiva 3., 4., i 5.
5 86 35
PRIVATNA
2007
klase
/
OP[TINA PE]INCI
3496 Nekategorisani put
Wiva 4. klase
3 08 38
PRIVATNA
1985

2. PODELA PROSTORA NA URBANISTI^KE CELINE I ZONE
.................................................................................................................................................................

Prostor u planskom podru~ju formira se u celine i zone i to:
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2.1. ZA[TITE UZ PUTNI POJAS AUTOPUTA E-70
...............................................................................................
Prostornim planom podru~ja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske-Beograd
(Dobanovci) se rezervi{e prostor za koridor planiranih magistralnih infrastrukturnih
sistema autoputa u {irini od 700m.
Oko magistralnih infrastrukturnih sistema postoje dva za{titna pojasa-neposredni
pojas za{tite i {iri pojas za{tite.
1.NEPOSREDNI POJAS ZA[TITE ima funkciju obezbe|ewa za{tite od {tetnih uticaja
infrastrukturnih sistema na okru`ewe. [irina pojasa iznosi 150m. U tom pojasu nije
dozvoqena gradwa osim za objekte u funkciji autoputa.
2.[IRI POJAS ZA[TITE je u funkciji svakog pojedina~nog infrastrukturnog sistema kako
bi nesmetano funkcionisao u prostoru. [irina pojasa iznosi 480m. U ovom pojasu je
dozvoqena kontrolisana gradwa.

2.2. POJAS ZA[TITE MELIORATIVNIH KANALA
............................................................................................
Uz postoje}e meliorativne kanale, u obalnom pojasu, se rezervi{e prostor u {irini od
5,0m u kojem se ne planira izgradwa objekata, postavqawe ograde i trajnih zasada, radi
prohodnosti pojasa za prolaz mehanizacije koja odr`ava kanal.

2.3. BLOKOVE PRIVREDNOG KOMPLEKSA
......................................................................................
Gra|evinske celine koje ~ine gra|evinsko zemqi{te za izgradwu su namewe za
formirawe privrednih kompleksa, za izgradwu namenskih i funkcionalnih objekata,
opremqenih odgovaraju}om tehnolo{kom opremom i instalacijama, izgra|enih i
opremqenih u skladu sa va`e}im zakonima iz drugih oblasti primewivih za konkretnu
namenu, a naro~ito zakonima koji {tite ~oveka i wegovu okolinu, tako|e opremqenih
internim saobracajnicama, odgovaraju}om infrastrukturom, ure|enih parternim
povr{inama prilago|enih potrebama lica koja se kre}u uz pomo} tehni~kih pomagala, te
oplemewenih hortikulturnim elementima.
Blokovi su definisani linijama razgrani~ewa povr{ina javne namene i povr{ina
predvi|enim za izgradwu, odnosno regulacionim linijama.
Planirane delatnosti u blokovima, odnosno u novoformiranim kompleksima bi bile:
proizvodwa, prerada, trgovina na veliko, skladi{tewe sirovina i gotovih proizvoda i sl.
Uvek moraju da budu zastupqene samo one delatnosti koje ne sadr`e ni stvarnu ni
potencijalnu opasnost po ~oveka i wegovu okolinu bilo upotrebom materijala, sirovine,
otpadom nakon obavqenih proizvodnih ili prera|iva~kih poslova, tehnologijom,
tehni~kiom opremom, i sl.

Slika 1.2.
BILANS PLANIRANIH POVR[INA PREMA ZONAMA

ZEMQI[TE JAVNE NAMENE (oko
68315m2)

6.93%

16.84%

20.61%

55.62%

ZONA PPRIVREDNIH
KOMPLEKSA(oko 184331m2)

ZONA SA SELEKTIVNIM
PRISTUPOM GRADWE(oko 55813m2)

POJAS ZA[TITE KORIDORA E-70
(oko 22952m2)

3. NAMENA ZEMQI[TA
..................................................................................................................................................
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Prema napred utvr|enoj podeli prostora na posebne celine i zone odre|uje se i namena
prostora.
U okviru planskog podru~ja zemqi{te se deli prvobitno na POVR[INE JAVNE
NAMENE koje
~ine uli~ni gabariti, sa javnim zelenilom i kanalima za regulaciju
atmosferskih voda; koridori za sme{taj infrastrukture i OSTALO GRA\EVINSKO
ZEMQI[TE koje ~ine kompleksi privrednih objekata i povr{ina. Gabarite ulica ~ine
mre`a primarne i sekundarnih saobra}ajnica, a koje su formirane na parcelama postoje}ih
atarskih puteva. Primarna odnosno servisna saobra}ajnica je preneta iz PROSTORNOG
PLANA OP[TINE PE]INCI i formirana je na parceli postoje}eg atarskog puta k.p. br.
3499 i polazi od postoje}e ulice Golubina~ki put.
OSTALO GRA\EVINSKO ZEMQI[TE u obuhvatu plana se prema nameni deli na:

3.1. BLOKOVI PRIVREDNOG KOMPLEKSA BR. 1, 2, 3, 4 i 5
..............................................................................................................
Planirana namena blokova je radna zona proizvodnih, prera|eva~kih, uslu`nih
delatnosti, skladi{nog prostora sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda i sl., ~ija
oprema i delatnost ne}e na bilo koji na~in ugro`avati prirodne i stvorene vrednosti
predmetnog pa i {ireg prostora. U okviru blokova privrednog kompleksa planiraju se i
poslovni objekti (administracija, uprava i sl.) kao i poslovni objekti sa stanovawem
(poslovno stanovawe).

3.2. ZA[TITNO ZELENILO
...................................................
Neposredno uz koridor autoputa E-70 u {irini od 75,0m od ose kolovoza autoputa
formira se za{titni pojas u funkciji za{tite od {tetnih uticaja infrastrukturnog
koridora na okru`ewe.
Planirati i pojas za{tite u {irini od 5,0m oko meliorativnih kanala radi prohodnosti
pojasa za prolaz mehanizacije koja odr`ava kanal.

Slika 1.3.
BILANS PLANIRANIH POVR[INA PREMA NAMENI POVR[INA

ZEMQI[TE JAVNE NAMENE (oko
68852m2)

5.84%
8.95%

6.93%

16.58%

BLOK 1 (oko 97971m2)

20.61%

BLOK 2 (oko 38771m2)
BLOK 3 (oko 55434m2)

29.54%
BLOK 4 (oko 30142m2)

11.55%

BLOK 5 (oko 19370m2)
POJAS ZA[TITE KORIDORA E-70
(oko 22952m2)
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4. REGULACIONE LINIJE ULICA I JAVNIH POVR[INA I
GRA\EVINSKE LINIJE SA ELEMENTIMA ZA OBELE@AVAWE NA
GEODETSKOJ PODLOZI
................................................................................................................................................................
U prostoru obuhvata formiraju se POVR[INE JAVNE NAMENE, koje su
REGULACIONIM LINIJAMA razgrani~ene od ostalog gra|evinskog zemqi{ta u
planiranom gra|evinskom podru~ju. Povr{ine javne namene ~ine uli~ni koridori, kanali i
atarski putevi. Nakon realizacije ovog plana povr{ine koje su planirane kao povr{ine
javne namene postaju dr`avna svojina (vlasni{tvo Op{tine Pe}inci), a kojima }e gazdovati
odgovaraju}e institucije, organizacije i javna preduze}a.
REGULACIONE LINIJE se formiraju na granicama razgrani~ewa zemqi{ta javne
namene od ostalog gra|evinskog zemqi{ta, pa tako neke linije ostaju na istom mestu kao
{to je ju`na regulaciona linija servisne saobra}ajnice koja se sme{ta na parcelu atarskog
puta (k.p. br.3499), dok je severna regulaciona linija udaqena za 20,0m te se nalazi na
privatnim parcelama. Povr{ine javne namene se formiraju od celih parcela i delova
parcela prema grafi~kom prilogu " PLAN PARCELACIJE" u razmeri R 1 : 1000.
- Cele katastarske parcele: 3498, 3485/1, 3484, 1810/3, 1808/2, 3486/1, 3485/2, 1953/2,
1954/2, 3338.
- Delovi katastarskih parcela: 3355, 1949, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954/1, 1953/1,
1808/1, 1809, 3323.

5. NIVELACIONE KOTE ULICA I JAVNIH POVR[INA
-NIVELACIONI PLAN
................................................................................................................................................................
Prostor obuhvata plana nalazi se na nadmorskoj visini od 75.91 m.n.v do 77.42 m. n. v ,
(ne uzimaju}i u obzir kote nadvo`waka Golubina~kog puta) bez ve}ih denivelacija na
terenu.
Nivelacioni plan ulica i povr{ina javne namene se nadovezuje na postoje}e kote
Golubina~ke ulice sa planiranim padovima planiranih saobra}ajnica u skladu sa
konfiguracijom terena, bez ve}ih intervencija na terenu.
Prikaz nivelacionih kota, sa odgovaraju}im padovima dat je u grafi~kom prilogu
"INFRASTRUKTURNI SISTEMI" R 1 : 1000.

6.TRASE, KORIDORI I KAPACITETI ZA SAOBRA]AJNU,
ENERGETSKU, KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU
.............................................................................................................................................
Preduslov za funkcionisawe planiranih namena i kapaciteta je razvoj vodovoda,
elektro i tt mre`e, izgradwa gasne mre`e, fekalne kanalizacije, odvod atmosferskih
voda, i drugih ukoliko se uka`e potreba a nisu {tetni po ~ovekovu okolinu, bi}e razvijani
na osnovu stvarnih kapaciteta, tj.potreba konkretnih industrijskih kompleksa a prema
saglasnostima i uslovima pribavqenih od javnih preduze}a, organizacija i drugih
nadle`nih institucija koji gazduju odre|enim vrstama infrastrukture.
6.1.SAOBRA]AJNICE :Prostor plana se grani~i sa gra|evinskim reonom i ostvaruje
vezu sa naseqem preko planirane servisne saobra}ajnice, koja po~iwe na kraju
Golubina~ke ulice i nastavqa zapadno u du`ini od 597m, do kraja granice obuhvata
plana. Planirana {irina koridora ulice servisne saobra}ajnice je 20m, dok je
{irina same saobra}ajnice 6m, odnosno kolovoz, dve saobra}ajne trake i
obostranim trotoarima {irine 1,5m.
Planirane su i sekundarne saobra}ajnice za povezivawe parcela u blokovima sa
primarnom-servisnom saobra}ajnicom. Planirana {irina koridora je 16m sa
kolovozom {irine 6m, dve saobra}ajne trake i obostranim trotoarima {irine 1,5m.
6.2. VODOVOD :Kapacitet postoje}eg vodozahvata i mesne vodovodne mre`e trenutno
nisu re{ewe vodosnabdevawa, te }e se taj problem re{avati privremenim
metodama u vlastitoj re`iji pojedinih investitora prema potrebama radnih
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kompleksa: za sanitarnu vodu (ukoliko je mogu}e iz mesnog izvori{ta uz saglasnost
MZ [imanovci koja upravqa istim) ili iz vlastitih bunara koji }e za te potrebe
biti bu{eni uz pribavqawe vodoprivrednih uslova nadle`nog JVP *VODE
VOJVODINE* uz pre~i{}avawe do postizawa potrebnih karakteristika ispravne
pitke vode, dok }e se tehni~ka i protivpo`arna voda obezbe|ivati iz vlastitih
bu{enih bunara.
U prostoru PDR }e vodovodna mre`a predstavqati deo sistema naseqskog vodovoda
iz mesnog vodozahvata ili pak nekog drugog izvori{ta.
U uli~nim gabaritima }e se definisati trase budu}e vodovodne mre`e.
6.3. KANALIZACIONA MRE@A :Do realizacuje budu}eg naseqskog sistema mre`e
fekalne kanalizacije odvo|ewe fekalnih i otpadnih industrijskih voda }e se
voditi do vlastitih septi~kih (vodonepropusnih) jama uz obavezan predtretman
(separator uqa i talo`nik) do postizawa kvaliteta vode II klase.
Ukoliko se planira ispu{tawe otpadnih voda u melioracione kanale, one se moraju
kompletno pre~istiti (primarno i sekundarno), tako da zadovoqavaju kriterijume II
klasi vode.
U uli~nim gabaritima }e se definisati trase budu}e mre`e fekalne kanalizacije.
6.4.ELEKTROMRE@A :Snabdevwe elektri~nom energijom objekata
izve{}e se
izgradwom
montažno betonske trafo stanice (MBTS) instalisane snage do
2x1000kVa. Za potrebe napajawa budu}e TS je potrebno izgraditi kabel vod kablom
tipa 20kV XHE 49 A 3x(1x150mm2) od postoje}e TS 20/0.4kV Albon do budu}e TS.
U
uli~nim
gabaritima
}e
se
definisati
trase
budu}e
mre`e.
6.5.GASNA MRE@A :Planira se distributivna gasna mre`a do realizacije budu}eg
naseqskog sistema mre`e gasovoda.
U uli~nim gabaritima }e se definisati trase budu}e disributivne mre`e gasovoda.
6.6.ODVOD ATMOSFERSKIH I PODZEMNIH VODA :Odvod atmosferske i
podzemne vode sa javnih povr{ina }e se vr{iti putem otvorene kanalske mre`e uz
saobra}ajnice. Za atmosferske vode sa zauqanih i zaprqanih povr{ina
(saobra}ajnice, parkinzi, manipulativne povr{ine) pre ispu{tawa predvideti
predtretman (separator uqa, talo`nik) do postizawa kvaliteta vode II klase.
U uli~nim gabaritima }e se definisati trase budu}e otvorene kanalske mre`e.
Regulisawe nivoa podzemnih voda }e se regulisati postoje}om mre`om
melioracionih kanala.
6.7.TELEKOMUNIKACIONA MRE@A I OBJEKTI :U prostoru Plana ne postoji
izgra|ena telekomunikaciona mre`a a najbli`a koja je izgra|ena nalazi se u
Golubina~koj ulici ima minimalne rezerve i ne zadovoqava potrebe planirane
radne zone. Izgradwom , primenom novih tehnologija i opti~kih kablova ]e se
realizovati planirana telekomunikaciona mre`a.
U uli~nim gabaritima }e se definisati trase budu}e telekomunikacione mre`e.

7. PRAVILA URE\EWA PROSTORA
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..................................................................................................................................................
7.1. CELINE I ZONE ODRE\ENE PLANSKIM DOKUMENTOM
..............................................................................................................
Usled specifi~nosti prostora u obuhvatu plana koji je ispresecan meliorativnim
kanalima kao i zbog neposredne blizine infrastrukurnog koridora autoputa E-70
definisane su zone Planom vi{eg reda-Prostorni plan infrastrukturnog koridora
granica Hrvatske-Beograd (Dobanovci) i vodoprivredni uslovi JVP VODE VOJVODINE
NOVI SAD u kojima su propisana odre|ena pravila ure|ewa:
1. NEPOSREDNI POJAS ZA[TITE ima funkciju obezbe|ewa za{tite od {tetnih uticaja
infrastrukturnog sistema na okru`ewe. [irina pojasa iznosi 150m i u toj zoni nije
dozvoqena gradwa osim za objekte koji su u funkciji autoputa. Ukoliko objekti postoje
potrebno je da se izmeste ili adekvatno za{tite.
2. [IRI POJAS ZA[TITE je {irine 480m i dozvowena je izgradwa po selektivnom
pristupu.
3. POJAS ZA[TITE MELIORATIVNIH KANALA jeste obalni pojas kanala {irine 5,0m u
kome nije dozvoqena izgradwa objekata, postavqawe ograda i trajnih zasada.

7.2. URBANISTI^KI USLOVI ZA URE\EWE I IZGRADWU POVR[INA I
OBJEKATA JAVNE NAMENE I MRE@E SAOBRA]AJNE I DRUGE
INFRASTRUKTURE
.....................................................................................................................................
Urbanisti~ka pravila i uslovi odnose se na povr{ine u obuhvatu plana sa namenom za
javnu upotrebu, bilo da su od op{teg ili pojedina~nog interesa. Povr{ine i objekti javne
namene su meliorativni kanali, kanali za odvo|ewe atmosferske vode, trotoari,
kolovozi, zelene pov{ine i dr.
Novoplanirani koridori ulica predstavqaju povr{ine javne namene i nadovezuju se na
postoje}u {emu ulica naseqa [imanovci. Planirane {irine ulica su od 16-20m, odnosno
{irina ulica primarne saobra}ajnice je 20m dok su {irine ulica sekundarnih
saobra}ajnica 16m. Javne povr{ine planirati u skladu sa Pravilnikom o uslovima za
planirawe i projektovawe objekata u vezi s nesmetanim kretawem dece, starih,
hendikepiranih i inavalidnih lica (Sl.glasnik RS, br.18/97) prilikom projektovawa
objekata javne namene, saobra}ajnih i pe{a~kih povr{ina. U koridor ulica se sme{taju
kolovozi, trotoari, kanali otvorene atmosferske kanalizacije kao i druga
infrastruktura:
1. USLOVI ZA URE\EWE KOLOVOZA: Kolovozi {irine 6m sa dve saobra}ajne trake
planiraju se sredinom koridora ulica. Saobra}ajne prikqu~ke budu}ih korisnika kao
saobra}ajne prikqu~ke sa trakama za usporewe odnosno ubrzawe za objekte kao {to su
benzinske stanice, poslovni kompleksi, u skladu sa prostornim i urbanisti~kim
karakteristikama {ireg okru`ewa potrebno je izvr{iti u skladu sa uslovima Odseka
za gra|evinsko zemqi{te, izgradwu i odr`avawe komunalnih objekata, lokalnih i
nekategorisanih puteva. Minimalna {irina prikqu~ka je 5,0m. Za prelaz pristupnog
puta parceli preko otvorenog atmosferskog i meliorativnog kanala mora se izvr{iti
zacevqewe kanala i pribaviti saglasnost nadle`nog organa. Odre|ena odstupawa od
navedenih uslova za prikqu~ewe mogu}a su uz saglasnost nadle`nog preduze}a.
2. USLOVI ZA URE\EWE TROTOARA: U svim ulicama predvi|ena je izgradwa obostranih
trotoara uz regulacione linije (gde je to mogu}e) minimalne {irine 1.5m.
3. USLOVI ZA URE\EWE KANALA: Odvo|ewe atmosferskih voda sa saobra}ajnih
povr{ina i pe{a~kih komunikacija re{avati putem otvorene atmosferske kanalizacije
u zelenom pojasu izme|u trotoara i kolovoza. Kanale je
mogu}e
zaceviti
prema
prethodno pribavqenim uslovima JP “VODEVOJVODINE”.
4. USLOVI ZA URE\EWE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA: Da bi se obezbedilo
napajawe elektri~nom energijom objekata u obuhvatu plana potrebna je izgradwa
elektroenergetskih objekata i to trafo stanice instalisane snage do 2h1000kVA i
kabel vod kablom tipa 20kV XHE 49 A 3x(1x150 mm2) od postoje}e TS 20/0.4kV Albon do
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planirane TS. U radnim zonama prikqu~ewe objekata se vr{i podzemno iz postoje}e
trafostanice ili sa niskonaponske nadzemne mre`e.
Kabel visokonaponske mre`e graditi podzemno u planiranim koridorima ulica,
odnosno u uli~nim zelenim povr{inama izme|u trotoara i kolovoza tako da ne
ugro`ava visoko rastiwe, na rastojawu minimalno 1m od kolovoza, na dubini najmawe
0.8m.
Ukr{tawe elektri~nog voda 20 kV sa putem izvr{iti podzemno , kroz za{titnu cev,
pod uglom od 900, 1m ispod dna odvodnog kanala.
Pri paralelnom vo|ewu elektroenergetski i telekomunikacionih kablova kablova
najmawe rastojawe mora biti 2m za napone do 1-35kV, ugao ukr{tawa je 900; ukr{tawe se
izvodi na rastojawu od 0.5m.
Paralelno vo|ewe elektroenergetskih kablova i cevi vodovoda i kanalizacije
dozvoqeno je u horizontalnoj ravni na minimalnom rastojawu 1 m.
Elketroenergetski kabl mo`e da se ukr{ta sa gasovodom na vertikalnom rastojawu
0.3m, a paraleno mogu biti minimalno na rastojawu od 1m za gasovod pritiska 0.05-1.0
bar-a a 2m za gasovod pritiska od 2.0 bar-a.
Trafostanice graditi monta`nobetonske. Trafostanice se mogu graditi na javnim
povr{inama, za to formiranim parcelama, na parcelama gde su i poslovni objekati ,
kao i u okviru poslovnih objekata, pri ~emu minimalna povr{ina rezervisana za
trafostanicu je 6h6m, a wena minimalna udaqenost od najbli`eg objekta 3 m.
Trafostanica mora da ima pristupni put {irine 3 m.
5. PRAVILA ZA URE\EWE OBJEKATA TELEKOMUNIKACIJE: Prikqu~ewe objekata se
vr{i iskqu~ivo podzemno preko slobodnostoje}ih razvodnih orman ili direkno iz
centrale (za ve}e objekte). TT mre`a koja slu`i za povezivawe naseqa je obavezno
podzemna i treba je postavqati u putnom pojasu saobra}ajnica na dubini 1,2 m . Za
kablove TT mre`e potrebno je obezbediti koridor {irine od 0.5m,
postavqaju se
podzemno na dubinu od 0.8-1m . Polagawe kablova se vr{i u uli~nim zelenim
povr{inama ( tako da ne ugro`ava visoko rastiwe) ili pored saobra}ajnica, na
rastojawu minimalno 1m
od kolovoza, ili pored
pe{a~kih staza, ili ispod
pe{a~kih staza na dubini najmawe 0.8m. Slobodnostoje}i ormani koji slu`e za
prikqu~ewe objekata postavqaju se pored
pe{a~ke staze, tako da ne smetaju pristupu
objekata.
Ukr{tawe sa saobra}ajnicom se izvodi kroz za{titnu cev pod uglom od 900.
Pri ukr{tawu sa cevovodom gasovoda vertikalno rastojawe mora biti ve}e 0,3m a
pri paralelenom vo|ewu 1-1.5m.
Paralelno vo|ewe telekomunikacionih kablova i cevi vodovoda i kanalizacije
dozvoqeno je u horizontalnoj ravni na minimalnom rastojawu 1 m .
Objekti za sme{taj telekomunikacionih ure|aja, mobilne telekomunikacione mre`e
i opreme za RTV i KDS , mobilnih centrala , baznih radio stanica, radiorelejnih
stanica , antene i antenskih nosa~a , mogu se postaviti u okviru objekta, na slobodnom
prostoru, u zoni privredne delatnosti.
Objekat za sme{taj telekomunikacione i RTV opreme mo`e biti zidan ili monta`ni,
ili sme{ten na stubu,postavqen na javnom prostoru ili u okviru parcele predvi|ene za
sme{taj stambenih ili poslovnih objekata, kao i na drugim slobodnim povr{inama
Kompleks za sme{taj telekomunikacione opreme mora imati pristupni put {irine 3
m koji vodi do najbli`e javne saobra}ajnice.
Kod tipskih objekata, zbog ograni~ene mogu}nosti oblikovawa i estetskog izgleda,
objekte pozicionirati tako da se na najboqi na~in uklope u okolni ambijent. Kod
zidanih objekata izborom fasadnih materijala, tekstura i boja maksimalno se uklopiti
u okolni ambijent.
6. USLOVI ZA URE\EWE GASOVODNE MRE@E: Za gasovodnu mre`u rezervisan je
prostor u koridoru planiranih ulica i to u uli~nim zelenim povr{inama .
Pola`e se na minimalnom rastojawu 0,5 m , od spoqne ivice odvodnog kanala,
no`ice useka , ili nasipa,
Rastojawe gasovoda od stubova elektri~ne telekomumikacione mre` ne mo`e biti
maqa od 0,5, a od temeqa objekata 1 m (za gasovode pritiska 2-4 bara), odnosno 3 (za
gasovode pritiska 3-13 bara),
Minimalno rastojawe pri paralelnom vo}ewu je 1-1.5m od vodovodne mre`e, 1-1.5m
od TT instalacije, od energetskih kablova 1-2m, izvan naseqenog mesta sva rastojawa
se pove}avaju za 0,5 kod paralelnog vo|ewa i 0,2 kod ukr{tawa. Minimalno rastojawe
pri ukr{tawu sa bilo kojom instalacijom je 0,3 m.
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Ukr{tawe gasovoda sa drugom infrastrukturom izvodi se pod uglom od 90 0.
Merno regulacona stanica pored op{tih pravila gradwe, koje se odnose na sve
objekte , treba da zadovoqi i slede}e uslove:
-sme{ta se u zasebne objekte , ili metalne ormane, na rastojawu 10m(za 7 bari), odnosno
15m (13 bari) od susedni objekata i 5m(za 7 bari), odnosno 8m (13 bari) od ivice puta,
-rastojawe do nadzemnih elektri~nih vodova je na rastojawu ne mawem od 1,5 visine
stuba.
-orostor na kome se gradi MRS mora biti ogra|en.
-ogra|ivawe kompleksa MRS u sredwoj zoni izvesti transparentnom ogradom od cevi
ili kutijastih profila, visine 2,5 m , pri ~emu izme|u ograde i spoqnih zidova MRS
mora postojati za{titna zona od najmawe 2 m; ograda ne sme biti ni`a od 2,5 m;
- ulaz u MRS, odnosno u ogra|en prostor mora biti
-Do svakog objekta MRS mora se obezbediti pristupni put do najbli`e javne
saobra}ajnice, minimalne {irine 3 m.
7. USLOVI ZA URE\EWE VODOVODNE MRE@E: Kapacitet postoje}eg vodozahvata i mesne
vodovodne mre`e trenutno nisu re{ewe vodosnabdevawa pa }e se vodosnabdevawe
vr{iti iz sopstvenih bunara koji }e za te potrebe biti bu{eni uz pribavqawe
vodoprivrednih uslova nadle`nog JVP *VODE VOJVODINE*, dok se ne stvore uslovi za
prikqu~ewe na postoje}ei mesni vodovod. Prikqu~ewe budu}ih korisnika }e se
izvr{iti na najbli`i produ`etak vodovodne mre`e, a u svemu prema uslovima
nadle`nog preduze}a.
Trasu vodovodne mre`e u planiranim ulicama smestiti u uli~ni zeleni pojas.
Minimalna dubina iznad vodovodnih cevi iznosi 1,0m mereno od gorwe ivice cevi, a
na mestu prikqu~ka novoplaniranog na postoje}i cevovod, dubinu prikqu~ka svesti na
dubinu postoje}eg cevovoda.
Na prolasku cevovoda ispod puta predvideti za{titne cevi na du`ini ve}oj od
{irine puta za min.1,0m sa svake strane.
Pri paralelnom vo|ewu cevi vodovoda i telekomunikacionih kablova najmawe
rastojawe
mora biti 1.5m.
Paralelno vo|ewe cevi vodovoda i elektroenergetskih kablova dozvoqeno je u
horizontalnoj ravni na minimalnom rastojawu 1 m.
Paralelno vo|ewe cevi vodovoda i gasovoda izvodi se sa rastojawem najmawe od 11.5m.
Pri paralelnom vo|ewu cevi vodovoda i cevi kanalizacije najmawe rastojawe
mora biti 1.5m.
8. USLOVI ZA URE\EWE FEKALNE KANALIZACIJE: Naseqe [imanovci nema izvedenu
mre`u fekalne kanalizacije te }e se sanitarno-fekalne i industrijske otpadne vode
upu{tati u
vodonepropusne septi~ke jame, bez upijaju}eg bunara, uz odgovaraju}i
predtretman, a prema uslovima nadle`nog JVP *VODE VOJVODINE*.
Trasu fekalne kanalizacione mre`e u planiranim ulicama smestiti u sredinu
kolovoza.
Ukr{tawe cevovoda ispod puta izvesti pod uglom 900
Pri paralelnom vo|ewu cevi fekalne kanalizacije i telekomunikacionih kablova
najmawe rastojawe mora biti 1m.
Paralelno vo|ewe cevi fekalne kanalizacije i elektroenergetskih kablova
dozvoqeno je u horizontalnoj ravni na minimalnom rastojawu 1m.
Paralelno vo|ewe cevi fekalne kanalizacije i gasovoda izvodi se sa rastojawem
najmawe od 1- 2m.
Pri paralelnom vo|ewu cevi kanalizacije i cevi vodovoda najmawe rastojawe
mora biti 1.5m.
Vodonepropusna septi~ka jama pored op{tih pravila gradwe, koje se odnose na sve
objekte , treba da zadovoqi i slede}e uslove:
-da ne ugro`ava objekte u okolini;
-minimalna udaqenost od objekata na susednim parcelama treba da je 10m;
-minimalna udaqenost od objekata na parceli treba da iznosi 5m.
9. USLOVI ZA URE\EWE ZELENIH POVR[INA:
URE\EWE ZELENIH POVR[INA JAVNE NAMENE: Za{titno zelenilo treba da je u
kontinuitetu i povezano sa ostali delom naseqa. Time se umawuju nepovoqni uticaji
vetrova, sunca, pra{ine sa oranica, zaga|ewa od saobra}ajnica a naro~ito autoputa E70, obezbe|uje se neophodna vla`nost i poboq{ava mikroklima naseqa.
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Ozelewavati povr{ine tako da se ne ugrozi podzemnu i nadzemnu infrastrukturu
kao i u skladu sa tehni~kim normativima za projektovawe zelenih povr{ina.
Projektom ozelewavawa favorizovati autohtone drvenaste vrste kao i soliterne
primerke egzota za koje je potvr|eno da se dobro adaptiraju datim uslovima sredine a
koje ne spadaju u kategoriju invazivnih.
Postavka drvoreda mora biti prilago|ena sadr`ajima popre~nih profila ulica. U
uli~nim koridorima su predvi}eni dvostrani drvoredi. Ni`a vegetacija ({ibqe,
`ivica, cve}e i sl.) mo`e se saditi po celoj {irini uli~nog zelenog pojasa.
Za za{titni pojas prema poqoprivrednim povr{inama primeniti visoke {ikare
autohtonih vrsta (me{avine trwine Prunus spinosa, gloga Crataegus monogyna, divqe
ru`e Rosa sp., klena Acer campaestre, `e{qe Acer tataricum i sl.)
2.URE\EWE ZELENIH POVR[INA U OKVIRU RADNIH KOMPLEKSA: Parking prostore
trebalo bi pokriti kro{wama listopadnog drve}a. Za ovakov na~in
ozelewavawa
treba koristiti kvalitetne drvoredne sadnice, starosti najmawe
osam
godina.
Razmak stabala treba da bude oko 10m, u zavisnosti od vrste drve}a, kao i sa
rasporedom parking mesta. Potrebno je uskladiti postavku drvoreda sa prilazima
parcela i objektu.
Prostor namewen poslovawu treba obogatiti zelenilom, posebno u obodnom delu i
kao zeleni za{titni pojas prema okolnim namenama. Razdvajawe sadr`aja unutar
kompleksa posti`e se ni`om vegetacijom i travnatim povr{inama. Isticawe ulaza i
prilaza objektima mo`e se posti}i dekorativnom vegetacijom i ozelewenim
`ardiwerama.
U skladu sa urbanisti~kim parametrima za odgovaraju}i nivo ozelewenosti bloka u
privrednim zonama, minimalna zastupqenost zelenih povr{ina bez parkinga u
proizvodnim pogonima je 30-50% na parcelama ve}im od 5ha.

7.3. POPIS OBJEKATA ZA KOJE SE PRE OBNOVE ILI REKONSTRUKCIJE
MORAJU IZGRADITI KONZERVATORSKI ILI DRUGI USLOVI
.........................................................................................................................................
U okviru gra|evinskog podru~ja obuhvata plana nisu evidentirani objekti koji
u`ivaju prethodnu za{titu, stoga ne postoje objekti za koje je potrebno izraditi
koznervatorske ili druge sli~ne uslove, pre rekonstrukcije ili obnove objekta.

7.4. STRATE[KA PROCENA UTICAJA PLANSKOG DOKUMENTA NA @IVOTNU
SREDINU
..............................................................................................................................................
Ure|ewe i za{tita prostora i `ivotne sredine planiranih namena, zasnovano je na
po{tovawu pravila ure|ewa i gra|ewa, uslova javnih preduze}a i predvi|enih mera
za{tite `ivotne sredine.
Mogu}i uticaji na `ivotnu sredinu na predmetnoj lokaciji koji mogu nastati kao
posledica planiranih aktivnosti su:
-zaga|ewe vazduha, tla i podzemnih voda radom proizvodnih i drugih objekata koji nisu
u skladu sa va`e}im tehni~kim normativima za izgradwu uz primenu tehnologija i
procesa koji ne ispuwavaju propisane standarde za{tite `ivotne sredine;
-zaga|ewe podzemnih voda nastaje usled neadekvatne opremqenosti lokacije i objekata
komunalnom infrastrukturom i nekontrolisanog ptihvata atmosferske vode sa svih
saobra}ajnih i manipulativnih povr{ina;
-zaga|ewe vazduha, zemqi{ta i podzemnih voda usled neadekvatnog i neodgovaraju}eg
skladi{tewa sirovina, poluproizvoda i proizvoda i neadekvatnog na~ina prikupqawa
otpada;
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U ciqu spre~avawa i ograni~avawa negativnih uticaja planiranih sadr`aja na `ivotnu
sredinu, predmetnim planom predvi|ene su neke od mera za spre~avawe i otklawawe
postoje}ih i potencijalnih uzroka zaga|ivawa `ivotne sredine:
-objekti kod kojih dolazi do stvarawa ve}ih koli~ina otpadnih voda (tehnolo{kih,
sanitarno-fekalnih, zauqanih atmosferskih) i drugih otpadnih materija, moraju imati
re{en problem pre~i{}avawa otpadnih voda pre ispu{tawa u ricipijent i pravilnog
odlagawa otpada;
-otpadne vode iz industrije nakon pre~i{}avawa koje ne zadovoqavaju kvalitet vode
koji odgovara drugoj klasi voda ne smeju se upu{tati u krajwi ricipijent;
-merama za{tite i ure|ewa prostora kroz namenu povr{ina predvi|eni su zeleni
za{titni pojasevi, a vrsta za{titnog zelenila definisana je uslovima Zavoda za
za{titu prirode Srbije br. 03-786 od 18.08.2009.god.;
-dozvoqeni nivo buke ne sme da prelazi vrednosti predvi|ene odgovaraju}im
propisima (Pravilnik o dozvoqenom nivou buke u `ivotnoj sredini, SGRS, 54/92);
-buka generisana od postrojewa na granicama susednih zona mora odgovarati
dozvoqenom nivou s obzirom na wihovu namenu, s tim {to novi objekti ne smeju
pove}ati postoje}i nivo buke u `ivotnoj sredini za vi{e od 5dB;
-re{ewe infrastrukture potrebno je usaglasiti sa postoje}im propisima i standardima
kako bi se obezbedila za{tita zemqi{ta, vode i vazduha.
Na osnovu rezultata izvr{ene strate{ke procene na `ivotnu sredinu, ukoliko se
budu sprovodile propisane mere za{tite i pra}ewe stawa odabranih indikatora
stawa `ivotne sredine, obezbedi}e se ne samo za{tita `ivotne sredine i
unapre|ewe postoje}eg stawa `ivotne sredine.

7.5. OP[TI I POSEBNI USLOVI I MERE ZA[TITE @IVOTA I ZDRAVQA QUDI
I ZA[TITE PO@ARA, ELEMENTARNIH NEPOGODA, TEHNI^KOTEHNOLO[KIH NESRE]A I RATNIH DEJSTAVA
..................................................................................................................................................
1. ZA[TITA @IVOTNE SREDINE: Mere za za{titu `ivotne sredine obuhvataju mere
za{tite od negativnog dejstva prirodnih faktora (vetra, atmosferskih padavina, sun~evog
zra~ewa, atmosferskih pra`wewa, podzemnih voda, seizmi~kih uticaja) i negativnog
slu~ajnog i namernog dejstva qudskog faktora u miru i ratnim okolnostima (nemara koji za
posledicu ima : havarije, mehani~ka i hemijska o{te}ewa, po`are, hemijska i radioaktivna
i druga {tetna zra~ewa, isparewa, neprijatne mirise; a namerna : razne sabota`e, tako|e
navedena razarawa i pre svega ratna razarawa iz vazduha i sa tla, i sl.)
Eliminisawe ovih negativnih dejstava ili svo|ewe na minimum, posti`e se
prvenstveno primenom pozitivnih zakonskih propisa, normi i tehni~kih uslova
u
projektovawu, izgradwi gra|evinskih propisa, naro~ito kod izbora konsruktivnog sklopa i
fundirawa, a za seizmi~ke uticaje 6-70 MCS skale, upotrebe atestiranih gra|evinskih
materijala otpornih na vatru, primena kvalitetne, atestirane opreme, i opremawe
odgovaraju}im instalacijama, tako|e pravilnim rasporedom objekata na pojedina~nim
lokacijama kako bi se uspostavile protivpo`arne saobra}ajnice lako dostupne
sanitetskim vozilima i protivpo`arna , hidrantska mre`a i dr.
Objekti i pojedina~ni prostori se opremaju odgovaraju}im prostorima i opremom za
slu~aj ratnih dejstava u skladu sa uslovima koje propisuje nadle`ni organ NO.
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2.ZA[TITA ZEMQI[TA I VODE: u ciqu o~uvawa kvaliteta zemqi{ta potrebno je voditi
ra~una o slede}em:
-kontrolisanom odlagawu otpada;
-prekomernoj upotrebi sredstava za za{titu biqa i drugim materijama koje mogu
zagaditi zemqi{te i odlagawu otpadne ambala`e od sredstava za za{titu biqa;
-da privremeno deponovawe komunalnog otpada sa pojedina~nih lokacija, bude
predvi|eno u kontejnere i u sopstvene kante za sme}e koje }e se u saradwi sa
nadle`nim komunalnim preduze}em odvoziti na deponiju;
-potrebno je kontejnere za odlagawe sme}a postaviti u okviru svake pojedina~ne
lokacije na odgovaraju}im betonskim povr{inama;
-trajno deponovawe i odlagawe otpadnih materija bilo kakvog otpada na lokaciji
predmetnog plana je zabraweno;
-da prikupqawe, evakuacija i deponovawe opasnih materija mora biti u saglasnosti sa
Pravilnikom o na~inu postupawa sa otpacima koji imaju svostva opasnih materija,
(Slu`beni glasnik RS br. 54/92);
-skladi{tewe sirovina i gotovih proizvoda na otvorenom prostoru u radnoj zoni mora
biti za{ti}eno od negativnih uticaja atmosferija (vetra, ki{e);
-odre|eni gotovi proizvodi koji se skladi{te na otvorenom prostoru, moraju biti tako
uskladi{teni da ne dolazi do stvarawa emisije difuzne pra{ine. Manipulacija sa
materijalima, transport, prosejavawe i me{awe materijala moraju biti tako
organizovani da se u najve}em broju slu~ajeva ograni~i emisija difuzne pra{ine;
-problem otpada, koji nastaje kao posledica budu}ih aktivnosti u radnoj zoni i wegovog
daqeg tretmana, potrebno je re{avati kroz sakupqawe, transport, tretman, recikla`u,
ponovnu upotrebu i pravilno odlagawe;
-u ciqu o~uvawa prirodnih resursa i za{tite `ivotne sredine, veoma je va`no
uspostavqawe optimalnog sistema upravqawa ambala`om i ambala`nim otpadom, u
saglasnosti sa Zakonom o ambala`i i ambala`nom otpadu (Slu`beni glasnik RS br.
36/09);
-pre po~etka izvo|ewa radova na izgradwi neophodno je ukloniti humusni sloj i
posebno ga deponovati i obezbediti od razno{ewa;
-humus nakon okon~awa radova iskoristiti za sanaciju svake lokacije na kojoj je
predvi|ena izgradwa,
Zemqi{ta kod kojih postoji mogu}nost zaga|ewa, u obavezi je sprovoditi pra}ewe
kvaliteta podzemnih voda izgradwom kontrolnih pijazometara.
U ciqu za{tita voda neophodno je preduzeti sve mere za{tite vodotokova i to:
-redovnim odr`avawem i obezbe|ewem proto~nosti i odgovaraju}eg kvaliteta odnosno
kategorije vode, i odr`avawem kanala;
-spre~avawem zaga|ivawa vodotokova, obezbe|ewem imovinsko-pravnog i tehni~kog
koridora za pristup i odr`avawe;
-zabraweno je u meliorativne kanale ili druge otvorene kanale ispu{tati
nepre~i{}ene otpadne vode, osim atmosferskih i uslovno ~istih rashladnih voda koje
po Uredbi o kategorizaciji voda odgovaraju drugoj klasi.
U granicama obuhvata plana osnovna preventivna mera je zabrana delatnosti koje mogu
da ugroze zemqi{te, nadzemne i podzemne vode, odnosno kod kojih to ne mo`e da se spre~i
odgovaraju}im tehni~kim i drugim merama.
3. ZA[TITA VAZDUHA I ZA[TITA OD JONIZUJU]EG ZRA^EWA: Za{tita vazduha o d
zaga|ewa sprovodi}e se kao integralni seo strategije, uslova i monitorke mre`e kontrole
kvaliteta vazduha za podru~je:
-obavezna analiza mogu}ih uticaja na stawe i kvalitet vazduha (imisija, emisija) za
planiranu radnu zonu; i procena ekolo{kog kapaciteta, sa aspekta uticaja na kvalitet
vazduha pri realizaciji pojedina~nih Projekata;
-za svaki projekat proizvodwe u radnoj zoni, u okviru tehni~ke dokumentacije i
potrebnih studija, posebno analizirati emisiju gasova iz procesa, sa konkretnim
re{ewima za smawewe emisije i eliminisawe {tetnih uticaja na atmosferu;
-svaki tehnolo{ki proces u radnoj zoni mora imati tehni~ko-tehnolo{ke mere za
smawewe emisije zaga|ewa u atmosferu (ugradwom i postavqawem ure|aja za
pre~i{}avawe vazduha-efikasnih filterskih sistema);
-zastupqenost zelenila tako|e doprinosi smawewu {tetni uticaja zato je neophodno
preduzeti mere biolo{ke za{tite (ozelewavawe, pejza`no ure|ewe);
-dozvoqena emisija iz postrojewa u okviru radnih zona ograni~ava se na vrednosti
definisane pravilnikom o grani~nim vrednostima emisije (Slu`beni glasnik RS br.
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30/97), s tim {to se GVE u slu~aju da postoji vi{e izvora u okviru radne zone, zbog
kumulativnog dejstva, posmatraju kao jedan izvor.
4. ZA[TITA OD BUKE I VIBRACIJA: Buka i vibracije nastaju uglavnom od saobra}aja,
zbog blizine autoputa. Buka u industrijskim pogonima negativno uti~e na zdravqe i op{te
stawe qudi koji rade u blizini izvora buke. Kontrolu zvuka je mogu}e posti}i na slede}e
na~ine: redukovawem izvora buke, umawewem zvu~nog izvora ili za{titom recipijenta
(prijemnika). Razli~itim tehni~kim re{ewima mogu}e je umawiti nivo buke koji poti~e od
ma{ina. Radnike u industriji koji su izlo`eni buci neophodno je opremiti opremom koja }e
ih {titi od buke.
Buka predstavqa jedan od najizra`enijih uticaja koji auto-put ima na okolinu.
Obavezan je za{titni pojas pored auto-puta (40m) ~ime }e uticaji koji se javqaju kao
posledica eksploatacije autoputa biti znatno umaweni.
Dozvoqeni nivo buke ne sme da prelazi vrednosti predvi|ene odgovaraju}im propisima
(Pravilnik o dozvoqenom nivou buke u `ivotnoj sredini, SGRS, 54/92).
5.ZA[TITA FLORE I FAUNE: Prema dokumentaciji Zavoda za Registar za{ti}enih
prirodnih dobara, utvr|eno je da u planskom podru~ju nema evidentiranih za{ti}enih
prirodnih dobara, niti prostora rezervisanih za {tetu.
Obzirom da je atar K.O. [imanovci siroma{an prirodnim zelenim povr{inama,
formirtawe za{titnog zelenog pojasa obogatilo bi prostor faunom {umostepskih
stani{ta. Ostrva zelenila unutar predela omogu}avaju opstanak ugro`enih vrsta ptica i
sisara, imaju ulogu remize za lovnu divqa~, a tako|e obezbe|uju i gnezdili{te pticama
koje se hrane na poqoprivrednim povr{inama.
6.MERE ZA[TITE OD KI[A: Превелике и прејаке кише могу да оштете објекте и
инсталације, угрозе саобраћај и поплаве терен и комуникације, што ће се предупредити
планским и пројектно-рачунским мерама и извођеwем саобраћајница и атмосферске
канализације с прописним техничким карактеристикама. Плану треба да следи израда пројекта
атмосферске канализације dela naseqa [imanovci, na osnovu kojeg bi se доградила
atmosferska kanalizacija na постојећu мрежu naseqa.
7. MERE ZA[TITE OD ZEMQOTRESA: Planom predvi|eno podru~je pripada zoni sa
umerenim stepenom seizmi~nosti od 6-70MKS. Niska spratnost objekata u planskom
podru~ju smawuje mogu}nost op{tih ve}ih posledica od zemqotresa.
Urbanisti~ke mere za{tite u slu~aju zemqotresa su ugra|ene u sama prostorna
re{ewa PGR-e : zonirawe, optimalne gustine naseqenosti i stepeni izgra|enosti, sistemi
izgradwe, umerena spratnost objekata, optimalne {irine ulica, prilazi i prolazi,
slobodne i zelene povr{ine za razne namene u slu~aju potrebe.
8.MERE ZA[TITE OD VETRA, SNEGA, LEDA I GRADA: Teritoriju op{tine Pe}inci
karakteri{e umereno-kontinentalna klima s preovla|uju}im vetrovima iz pravca zapada
(172 %o), severozapada (170 %o) i jugoistoka - ko{ava kao naju~estaliji (242 %o). S/z vetar
s prose~nom brzinom od 3,6 m/sek je najja~i, dok najve}u opa`enu brzinu ima zapadni vetar
(32,6 m/sek - 117,4 km/h) i to je olujni vetar koji mo`e povremeno da iznenadi.
Sna`ni vetrovi i oluje mogu da prouzrokuju {tete na objektima, drve}u, nadzemnim
instalacijama i posredno izazovu po`are, a zimi stvaraju neprohodne smetove.
Planirawem polo`aja ulica i objekata u odnosu na vetar, pove}awe zelenih povr{ina svih
kategorija (zelene povr{ine javnog kori{}ewa i za{titno zelenilo),pored svih puteva
planirati za{titno zelenilo u vidu grupa autohtonih li{}ara i {ibqa, plansko sa|ewe
grupa visokog drve}a i {ibqa u odre|enom rasporedu, formirawem mawih povr{ina pod
za{titnim zelenilom oko radnih kompleksa i projektovawe i izvo|ewe objekata otpornih
na uticaje vetra su mere koje }e ubla`iti nepovoqne uticaje jakih i olujnih vetrova .
Ve}e i du`e sne`ne padavine, kao i led tako|e mogu da ugroze objekte, instalacije i
saobra}aj. Osim gra|evinskih, urbanisti~ke mere za{tite u ovom slu~aju odnose se na
obezbe|ewe za{titnog zelenila i tehni~kih elemenata za za{titu od nanosa i ponovo na
sistem saobra}ajnica koje treba da imaju alternativne pravce, mogu}nost lakog
uspostavqawa prohodnosti, dok }e se bla`im padovima ubla`iti uticaj poledice.
Uticaj grada predupredi}e se tehni~kim sredstvima (protivgradna za{tita), kao i
upotrebom odgovaraju}ih materijala za izgradwu objekata.
9.MERE ZA[TITE OD EKSPLOZIJA I PO@ARA: U radnim zonama zbog samog tehnolo{kog
procesa, skladi{tewa raznog materijala, goriva i materija. U okviru radnih kompleksa
vodi}e se ra~una o stepenu izgra|enosti, polo`aju objekata, obezbe|ewu komunikacija i
hidrantske mre`e. Vatroosetqivi kompleksi i objekti moraju biti izolovani od ostalih
sadr`aja i protivpo`arno obezbe|eni. Objekte graditi od negorivih materijala (opeka,
beton i sl.) Pored toga konstrukcije objekata treba da budu propisane seizmi~ke
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otpornosti, a elementi konstrukcije treba da imaju odre|eni stepen vatrootpornosti koji
odgovara po`arnom optere}ewu.
Sistem saobra}ajnica predstavqa mre`u protivpo`arnih pregrada i planiran je tako
da omogu}ava vi{estrane pristupe lokacijama i objektima. U privrednim kompleksima
planirati saobra}ajnice odgovaraju}e {irine i nosivosti za nesmetan prolaz vatrogasnih
vozila i wihovo manevrisawe za vreme ga{ewe po`ara. Parkinge treba grupisati za 5-7
vozila s razmakom izme|u grupa.
10.MERE ZA[TITE OD INTERESA ZA ODBRANU: Мере и услови заштите дате у предходним
тачкама великим делом припадају овим мерама и условима:
-putna i uli~na mre`a treba da je razvijena saobra}ajna mre`a ulica povezanih s
izlazno-ulaznim pravcima. Okosnicu }ini planirana servisna saobra}ajnica koja je
direktno povezana sa naseqem kroz Golubina~ku ulicu.
- sistem infrastrukture мора бити прилагођен и потребама ванредних па и ратних
околности. Један од најзначајнијих је vodovodni sistem, који сем више изворишта и
вишеструког тока напајаwа, мора имати и алтернативна решеwа, попут развоја мреже
субартерских бунара с испумпаваwем воде ручно или путем електроагрегата и
обезбеђеwе аутоцистерни за воду. Употребqиви копани бунари морају се чувати од све
присутнијег уништаваwа и загађеwа.
- sistem fekalne kanalizacije је осетqив као потенцијални извор заразе и епидемија,
тако да се морају предвидети санитарно-хигијенске мере и услови за изградwу и
уређеwе масовних, групних и појединачних санитарних пунктова.

7.6. POSEBNI USLOVI KOJIMA SE POVR[INE I OBJEKTI JAVNE NAMENE
^INE PRISTUPA^NIM OSOBAMA SA INVALIDITETOM, U SKLADU SA
STANDARDIMA PRISTUPA^NOSTI
..................................................................................................................................................
U skladu sa pravilima i uslovima urbanisti~ke za{tite, u slu~aju potpune
rekonstrukcije (zamene) objekta ili izgradwe novog objekta, moraju biti obezbe|eni, u
skladu sa va`e}im propisima iz ove oblasti, uslovi za nesmetano kretawe osoba sa
smawenim mogu}nostima kretawa i to:
-na svim pe{a~kim prelazima visinsku razliku izme|u trotoara i kolovoza
neutralisati obaranjem ivi~njaka,
-na parkirali{tima uz poslovawe planirati prema zakonu i pravilniku odre|en broj
parking mesta za invalidna lica.
-u poslovnim objektima obezbediti pristup licima sa posebnim potrebama na kotu
prizemqa (odnosno do lifta, ukoliko ga ima) spoqnim ili unutra{wim rampama
minimalne {irine 90 cm i nagiba 1:20 (5%) do 1:12 (8%)
-ukoliko objekat ima lift, okno lifta i izlazni podest, dimenzionisati tako da
omogu}i nesmetano kretawe osoba sa smawenim mogu}nostima kretawa - okno lifta
minimum 110/140cm, izlazni podest minimum 140 cm.
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8. PRAVILA GRA\EWA
..................................................................................................................................................
8.1. VRSTA I NAMENA OBJEKATA KOJI SE MOGU GRADITI POD USLOVIMA
UTVR\ENIM PLANSKIM DOKUMENTOM, ODNOSNO VRSTA I NAMENA
OBJEKATA ^IJA JE IZGRADWA ZABRAWENA U POJEDINA^NIM ZONAMA
..............................................................................................................................................
1. VRSTA I NAMENA OBJEKATA KOJI SE MOGU GRADITI NA GRA\EVINSKOJ PARCELI
U planskom podru~ju je definisana namena blokova radne zone na ~ijim parcelama je
mogu}e graditi objekte i povr{ine {irokog spektra delatnosti, sa ciqem da radna zona
planskog podru~ja preraste u savremeni proizvodno nau~ni poslovni centar:
-proizvodni pogoni
-prera|iv~ki pogoni
-uslu`ne delatnosti (benzinska pumpa i sl.)
-skladi{tewe sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda
-poslovni i poslovno-stambeni objekti (kancelarije, administracija, upravne zgrade,
poslovne zgrade sa stanovima za poslovno stanovawe i sl.
-tehnolo{ki park
-objketi zasnovani na IKT-informaciono komunikacionoj tehnologiji, radio
aktivnosti, proizvodwa ili emitovawe programa
-objekti multimedijalnog sektora (nau~ni i edukativni sadr`aji)
2. VRSTA I NAMENA OBJEKATA ^IJA JE IZGRADWA ZABRAWENA U POJEDINA^NIM
ZONAMA: U planskom podru~ju je definisana zona za{titnog zelenila koja je neposredni
pojas za{tite infrastrukturnog koridora u kome nije dozvoqena gradwa osim za objekte u
funkciji autoputa. U zoni za{titnog pojasa mogu}e je graditi, odnosno postavqati:
-vodovod, kanalizacija, toplovod, `elezni~ka pruga, pruge velike brzine,
telekomunikacioni vodovi, elektrovodovi, razvodni gasovod, instalacije,
postrojewa, kolovozi i sl.
Ukoliko se instalacije vode paralelno, moraju biti postavqene minimalno 3m od
krajwe ta~ke popre~nog profila puta (no`ice nasipa trupa puta ili spoqne ivice putnog
kanala za ovodwavawe) izuzetno ivice kolovoza ukoliko se time ne remeti re`im
odvodwavawa kolovoza.
U planskom podru~ju je definisan i {iri pojas za{tite gde se uspostavqa re`im
kontrolisanog kori{}ewa prostora, kojim se dozvoqava razvoj postoje}ih i novih
aktivnosti, koje nisu u koliziji sa funkcionalnim i tehni~kim zahtevima
infrastrukturnog sistema autoputa E-70. Uslove gradwe odre|uje preduze}e koje
upravqa infrastrukturnim koridorom autoputa E-70, JP PUTEVI SRBIJE, gde je za
izgradwu objekata u ovoj zoni potrebno pribaviti uslove i saglasnosti istog
preduze}a.

8.2. USLOVI ZA FORMIRAWE GRA\EVINSKE PARCELE
........................................................................................................
Ovim planom uva`ava se zate~eni status zemqi{ta : vlasni{tvo, parcelacija, kultura
i drugi parametri.
Vidovi vlasni{tva nad zemqi{tem su :
privatno (najve}i deo teritorije), i dr`avno (javne povr{ine).
Zemqi{te mo`e da promeni neke od navedenih kategorija za ostvarivawe javnih
(zajedni~kih) potreba naseqa sa ciqem realizacije planiranog razvoja, podizawa op{tih
`ivotnih i radnih uslova, za{tite `ivotne sredine i drugih vidova za{tite.
Parcelaciju i preparcelaciju zemqi{ta je mogu}e vr{iti u svim vidovima vlasni{tva
nad zemqi{tem u skladu sa Zakonom i pravilima parcelacije ovog plana. Pored polo`aja
parcele u nasequ, odnosno zone, wene dimenzije i ostale parametre defini{e delatnost
koja se odvija na parceli. Parcelacija }e se vr{iti za potrebe radne zone, odnosno
privrednog kompleksa sa napred utvr|enim uslovima i pravilima za formirawe
gra|evinske parcele:
1.ZA POTREBE RADNE ZONE ILI PRIVREDNOG KOMPLEKSA:
- za
potrebe mawih radnih pogona, skladi{ta, benzinske pumpe, radne komplekse i
sl. moraju biti zadovoqenim minimalni
parametri: minimalna {irina fronta
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parcele je [=35m, a minimalna povr{ina od P=3000m2. Maksimalna veli~ina parcele
nije ograni~ena, odnosno mogu}a veli~ina parcele je veli~ina svakog pojedina~nog
bloka. Na grafi~kom prilogu “PLAN PARCELACIJE” u razmeri 1:1000 dat je predlog
parcelacije od koga je mog}e odstupiti, u skladu sa potrebama i zahtevima pojedinih
tehnologija i sl., pod uslovom da se ispune prethodno
navedeni uslovi.
2.ZA POTREBE SAOBRA]AJA I INFRASTRUKTURNIH SISTEMA:
-pro{irewa parcela atarskih puteva za potrebe formirawa uli~nih koridora;
-formirawe parcela za postavqawe objekata infrastrukture kao {to su MBTS, objekti
za sme{taj telekomunikacionih ure|aja, mobilne telekomunikacione mre`e i opreme za
RTV i KDS , mobilnih centrala , baznih radio stanica, radiorelejnih stanica , antene i
antenskih nosa~a u skladu sa uslovima nadle`nog javnog preduze}a, institucije ili
organizacije. Predhodno navedeni objekti mogu se postaviti u okviru objekta, na
slobodnom prostoru, u zoni privredne delatnosti;
-pro{irewa parcela meliorativnih kanala za potrebe obezbe|ivawa prohodnosti
mehanizacije za odr`avawe kanalske mre`e, gde se pro{irewe vr{i u {irini od [=5m
prema gra|evinskim parcelama.
Na osnovu op{tih uslova preparcelacije mogu}e je postoje}e parcele ve}ih
dimenzija u zonama odgovaraju}ih namena preparcelisati na navedene dimenzije.
Prilikom izrade Projekta parcelacije i preparcelacije moraju se primewivati
pravila ovog plana o formirawu parcele minimalne povr{ine kao i minimalne
{irine parcele.
Od datog predloga Plana parcelacije prikazanim grafi~kim prilogom br. 2.3.
mogu}e je odstupiti uz uslov da se ispune prethodno navedeni uslovi.

8.3.POLO@AJ OBJEKTA U ODNOSU NA REGULACIJU I U ODNOSU NA GRANICE
GRA\EVINSKE PARCELE
................................................................................................................................................
Koncepcijom se defini{e izgradwa i ure|ewe objekata na gra|evinskoj parceli a u
odnosu prema regulacionoj liniji i prema bo~nim granicama vlastite i susednih parcela:
1.POSTAVQAWE OBJEKTA U ODNOSU NA REGULACIONU LINIJU
-NA REGULACIONU LINIJU: mogu se postavqati ograde u arhitektonskom obliku ili
pejza`nom obliku, portirnice, rampe, stra`arnice i sli~ni objekti kojima se vr{i
kontrola ulaza i izlaza na parcelu. Objekat ne sme ni jednim delom da pre|e
regulacionu liniju, odnosno objekat izgraditi na sopstvenoj parceli. Objekte na
regulacionoj liniji izvesti od kvalitetnih tradicionalnih ili savremenih materijala.
Objekat arhitektonski oblikovati u skladu sa tokovima savremene arhitekture i u
skladu sa namenom ansambla objekata ili pojedina~nog objekta, ukoliko je objekat
pejza`ni element uklopiti sa prirodnim okru`ewem.
-UDAQEN OD REGULACIONE LINIJE: objekat se postavqa na predwu gra|evinsku
liniju koja je udaqena od regulacione linije minimalno 6m, unutar parcele. Objekat
mo`e da se postavi i dubqe unutar parcele.
2.POSTAVQAWE OBJEKATA U ODNOSU NA BO^NE I ZADWU GRANICU PARCELE
Locirawe objekata u privrednim kompleksima
zavisi od funkcionale {eme i
tehnolo{kog postupka. Da bi se obezbedila interna saobra}ajnica kru`nog tipa sa
izlazom i ulazom, odnosno da bi se obezbedio pristup objektima sa svih strana, kao i
za{titni zeleni pojas prema susednim kompleksima kao i bezbedna udaqenost sa
susednim radnim objektima propisuje se minimalno odstojawe objakta od zadwe i
bo~nih granica parcele u {irini od min[=6m.
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8.4.NAJVE]I DOZVOQENI INDEKS ZAUZETOSTI I IZGRA\ENOSTI
GRA\EVINSKE PARCELE
..................................................................................................................................
Propisani su maksimalni indeksi zausetosti i izgra|enosti parcela uskla|eno sa
namenom i veli~inom parcela:
-za parcele radnih objekata veli~ine do P=3ha...............................................i=75%; k=2
-za parcele radnih objekata veli~ine ve}e od P=5-10ha .............................i=60%; k=1.8
-za radne komplekse veli~ine ve}e od P=10ha...............................................i=50%; k=1.5
Na parcelama ve}im od 5ha sa proizvodnim pogonima zauzetost slobodnih povr{ina
internim saobra}ajnicama, manipulativnim povr{inama, parkinzima i pe{a~kim
povr{inama treba da je zastupqena maksimalno 50-70%.

8.5.NAJVE]A DOZVOQENA SPRATNOST I VISINA OBJEKTA
...................................................................................................................
Vertikalnom regulacijom odre|uje se visina objekata na parceli. U zavisnosti od
namene objekta odre|uje se i maksimalna spratnost:
-za radne objekte, objekte proizvodwe i skladi{ta maksimalna spratnost je P
(prizemqe sa ili bez podruma,suterena) sa maksimalnom visinom od H=20m. Mogu}e su
galerije u okviru potrebne visine, objekat mo`e biti spratnosti izuzetno P+1, P+Pk,
ukoliko to tehnologija zahteva u okviru date maksimalne visine.
Kote podova prizemqa za proizvodne objekte na parceli su min 0.20m od kote okolnog
terena, a zavisi}e od tehnolo{ko-tehni~kih zahteva proizvodwe.
-za objekte upravnih, administrativnih zgrada i sli~ne namene maksimalna visina
je P+2 (sa ili bez podruma ili suterena).
Kote podova prizemqa administrativnih i sli~nih objekata na parceli-iznosi od 0.20
do 1.5m od kote trotoara (ili okolnog terena) zavisno od sadr`aja objakta i
posedovawa suterena ili podruma.
Kod objekata upravne zgrade obavezno je izvo|ewe propisanih rampi nagiba maksimalno
do 8%, za savladavawe visinske razlike izme|u trotoara i kote poda prizemqa za
kategorije korisnika koji koriste tehni~ka pomagala pri kretawu.
-za ograde se propisuje maksimalna visina od H=2.2m.

8.6.NAJMAWA DOZVOQENA ME\USOBNA UDAQENOST OBJEKATA
...........................................................................................................................
Zbog specifi~nosti namene planskog podru~ja kao i namene objekata proizvodnih
kompleksa me|usobna udaqenost objekata mora da zadovoqi normativno ru{ewe objekata
(slu~ajnog ili namernog) kao i propise o uspostavqawu protivpo`arnih uslova,
saobra}ajnica i hidrantske mre`e, pa se propisuje minimalni razmak izme|u objekata na
rastojawu od 5m da bi se obezbedio kolski pristup protivpo`arnim kolima. Optimalan
razmak izme|u objekata sa potencijalno ugro`avaju}om namenom (proizvodni pogoni i sl.)
mora biti jednak {irini zone obru{avawa koja iznosi 2/3 visine objekta.
Iz gore navedenih razloga potrebno je da se u tvrdi globalna organizacija kompleksa
objekata razli~itih namena i veli~ina na parceli, tako da se formiraju :
-~ista zona koja se formira uz regulacionu liniju gde se sme{taju upravni objekti,
objekti administracije, gara`e, objekti kontrole ulaza i izlaza i sl. ;
-prqava zona se formira unutar parcele gde se sme{taju proizvodni pogoni,
skladi{ta i sl. Prilikom organizovawa objekata na parceli vodititi ra~una da se ne
ugroze susedni objekti (ispu{tawe neprijatnih mirisa i ~estica zasi}enog (zaga|enog)
vazduha, naro~ito izbacivawe putem tehni~kih sprava (kaloriferima, ventilatorima i
sl. iz proizvodnih prostorija i tehnolo{kih postupaka.
-septi~ke jame koje }e se koristiti do izgradwe fekalne kanlizacije moraju biti
udaqene od vlastitih objekata min 5,0m a od susednih 10,0m.
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8.7.USLOVI ZA IZGRADWU DRUGIH OBJEKATA NA ISTOJ GRA\EVINSKOJ
PARCELI
...........................................................................................................................................
U planskom podru~ju prete`na namena povr{ina je radna zona odnosno povr{ina
privrednog kompleksa koji zbog specifi~nosti namene podrazumeva kompleks objekata koji
~ine funkcionalni sklop zavisno od namene, tehnologije i prostorne organizacije. Glavni
objekti su uglavnom proizvodni pogoni sa upravnim zgaradama dok su prate~i razne ostave,
skladi{ta sirovina, gotovih proizvoda i sl.
Upravne zgrade se sme{taju do regulacione linije na najmawem odstojawu od 6m.
Proizvodni pogoni i velika skladi{ta se uglavnom sme{taju unutar parcele u centralnom
polo`aju sa minimalnim odstojawima od bo~nih i zadwe granice 6m, dok se mawi magacini,
skladi{ta, radionice i ostali pomo}ni i prate}i objekti sme{taju oko glavnog objekta.
Najmawe me|usobno rastojawe je 5m, odnosno 2/3 visine glavnog objekta.
Zbog specifi~nosti namene radne zone i organizovawa delatnosti na gra|evinskoj
parceli gde ve}inom ~ine kompleks objekata, mogu}a je faznost izgradwe objekata na
istoj parceli.

8.8.USLOVI I NA^IN OBEZBE\IVAWA PRISTUPA PARCELI I PROSTORA ZA
PARKIRAWE VOZILA
..................................................................................................................................................
Svaka gra|evinska parcela mora imati pristup na javni put (ulicu) i to neposredno i
direktno, ili posredno preko druge parcele(a) prema ugovoru o slu`benosti prolaza preko
te parcele. Pristup parceli se mora ostvariti i u dno parcele (*nu`ni prolaz*) za
izuzetne potrebe - op{te (po`ar, za sanitetsko vozilo) i posebne - vezane za delatnosti na
parceli.
Pristup, odnosno povezivawe na javni put (ulicu) mora imati minimalnu {irinu [=5m
za parcele radne zone.
Za prelaz pristupnog puta parceli preko otvorenog atmosferskog kanala mora se
izvr{iti zacevqewe kanala i pribaviti saglasnost nadle`nog organa.
Parkirawe vozila u radnoj zoni organizovati unutar sopstvene parcele.
Povr{ina internih saobra}ajnica, manipulativnih povr{ina, parkirali{ta i pe{a~kih
povr{ina ne sme da prelazi 70% povr{ine slobodnih povr{ina.

8.9.ARHITEKTONSKO-ESTETSKO OBLIKOVNI IZRAZ OBJEKTA
.........................................................................................................................
OP[TA PRAVILA: Glavni objekti moraju biti projektovani za konkretne namene, uz
primenu va`e}ih standarda, normativa, propisa, u likovno-estetskom izrazu primerenom
lokaciji uz koridor autoputa E-70 tako i naseqa [imanovci, ali i u skladu sa savremenom
arhitekturom primerenom nameni objekata.
Objekte izvoditi od trajnih i kvalitetnih materijala, tradicionalnih ili savremenih,
atestiranih na nosivost i {tetnog zra~ewa.
Mogu}a je izgradwa monta`nih objekata prema fabri~koj dokumentaciji u okviru
dozvoqenog gabarita i dozvoqene spratnosti.
Za objekte ve}ih dimenzija i slo`enije namene obavezno je ispitivawe nosivosti tla, a
na osnovu dobijenih rezultata vr{i}e se stati~ki prora~un, izbor konstruktivnog sistema
i na~in fundirawa. Fundirawe izvoditi u zdrav teren uz primenu za{titnih faktora od
uticaja podzemnih voda.
Svi objekti moraju biti stati~ki prora~unati na seizmi~ke uticaje od 8 0 MKS skale.
Prilikom projektovawa primewivati tehni~ke mere obezbe|ivawe od uticaja
dominantnih vetrova, elektri~na pra`wewa, protivpo`arnu za{titu kroz izbor
materijala, uspostavqawa protivpo`arne spoqne i unutarwe mre`e i druge vidove
za{tite eksterijera i enterijera.
Otvori normalnih dimenzija na fasadama mogu biti okrenuti ka ulici i sopstvenom
dvori{tu. Prema bli`em susedu mogu}e je otvarawe otvora mawih dimenzija i sa
parapetima visine 1.8m.
Krov, peta fasada objekta, projektovati u skladu sa fukcijom, rasponom konstrukcije i
celokupnim estetskim izrazom objekta. Krovne ravni imaju nagib ka ulici ili ka bo~nim
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stranama vlastitog dvori{ta, s tim da se ki{na voda sa krovnih ravni vodi obavezno u
vlastito dvori{te. Na krovni povr{inama je mogu}e otvarawe vertikalnih-industrijskih
i le`e}ih otvora. Krovni pokriva~ uglavnom izvoditi od savremenih materijala u skladu
sa namenom objekata i estetskim izrazom.
Maksimalna visina nadzidka kod potkrovqa iznosi 1.8m.
Prate}i (pomo}ni) objekti mogu biti skromnijeg arhitektonskog izraza shodno nameni.
Mogu se izvoditi od skromnijih gra|evinskih materijala u skladu sa namenom, stati~kim
prora~unom i ostalih tehni~kih uslova.
Otvarawe fasade mogu}e je jedino ka sopstvenom dvori{tu. Krovovi mogu biti
jednovodni, dvovodni u skladu sa rasponom konstrukcije, estetski uskla|en sa glavnim
objektom. Odvodwavawe ki{ne vode sa krovnih ravni voditi u sopstveno dvori{te.
Svi objekti u zavisnosti od namene moraju biti opremqeni potrebnim instalacijama,
obavezno: vodovod, odvod fekalnih i tehnolo{kih otpadnih voda, elektrikom, a gas i TT po
`eqi investitora. Do opremawa naseqa javnom kanalizacijom fekalne i tehnolo{ke
otpadne vode voditi u vlastite vodonepropusne pravilno dimenzionisane septi~ke jame,
sa ustanovqenim vremenom pra`wewa sa primarnim tretmanom za ispu{tawe uslovqenog
kvaliteta voda II klase i T0 vode, a naro~ito ukoliko se ispu{taju u javne kanale. Objekti
specifi~nih namena mogu imati i druge potrebne instalacije.
Kod slo`enije funkcionalnosti i za potrebe istovremenog izvo|ewa ve}eg broja
objekata na parceli, investitor je du`an da pribavi idejna re{ewa pre izdavawa
Lokacijske dozvole.
Mogu}a je realizacija objekata fazno tako da izvedena faza ~ini funkcionalnogra|evinsku celinu koja mo`e samostalno da funkcioni{e do potpune realizacije.

25

9. EKONOMSKA ANALIZA I PROCENA ULAGAWA IZ JAVNOG SEKTORA
..................................................................................................................................................
1.2. Tabela prikaza potrebnih sredstava za ure|ewe saobra}ajnih povr{ina
i izgradwu javne komunalne infrastrukture
Redni
broj
1.
1.1.

Jed.
mere

Opis radova

2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5
5.1.
6.
6.1.

Cene po
jed. Mere
u din.

Ukupna cena
u din.

Povr{ine javne namene
Poqoprivredno zemqi{te potrebno
za formirawe saobra}ajnica

m2

2655
2.500
8
Ukupno za zemqi{te:

66.395.000
66.395.000

Elektroenergetika

2.
2.1.

Koli
~ina

Kablovi za povezivawe radne zone
oko
m
3.500
na elektroenergetsku mre`u
2020
Visokonaponska kablovska mre`a 20
m
1321
3.500
KV
kom
1
3.000.000
Trafo stanice 20/0.4 KV/KV
NN mre` za javnu rasvetu i
m
1321
2.000
pripadaju}i kandelaberi
Ukupno za elektroenergetiku:

7.070.000
4.623.500
3.000.000
2.642.000
17.335.500

Saobra}ajna infrastruktura
Kolovozi (6,0m): oko 8967m2
m2
8967
7.500
Trotoari (obostrano,1.5m):
m2
3963
3.340
oko 3963m2
Ukupno za saobra}ajnu infrastrukturu:

67.252.500
13.236.420
80.488.920

Vodovod i mre`a fekalne kanalizacije
Izgradwa prikqu~nog ogranka
vodovodne mre`e F150 i razvodne
m
1321
3.500
mre`e F100
Izgradwa kanalizacione mre`e
m
1321
7.500
Ukupno za vodovodnu i mre`u fekalne kanalizacije:

4.623.500
9.907.500
14.531.000

Telekomunikacona mre`a
Izgradwa pretplatni~ke mre`e
m
1321
2.500
Ukupno za telekomunikacionu mre`u:

3.302.500
3.302.500

Gasovodna mre`a
Izgradwa gasovodne mre`e

m
1321
4.500
Ukupno za gasovodnu mre`u:

UKUPNO:

5.944.500
5.944.500

187.997.420din

Ukupni tro{kovi za infrastrukturno opremawe prostora iznose skoro 200.000.000
dinara od ~ega je potrebno najvi{e sredstava ulo`iti u zemqi{te kao i u saobra}ajnu
infrastrukturu. Opravdanost ulo`enih sredstava je mogu}a uz ve}u privrednu aktivnost na
tom prostoru, {to se i o~ekuje s obzirom na pogodnost lokacije, a to je neposredna
povezanost sa naseqem [imanovci kao i neposredna blizina autoputa E-70, u odnosu na
druge lokacije K.O. [imanovci. O~ekuje se ve}i privredni razvoj na prostoru oko koridora
autoputa E-70, izme{tawe radnih zona iz naseqa na taj prostor {to i jeste ciq Prostornog
plana podru~ja infrastrukturnog koridora granica Hrvatske-Beograd (Dobanovci).

26

10. SAGLASNOSTI I TEHNI^KI USLOVI PRIBAVQENI OD
NADLE@NIHJAVNIH PREDUZE]A,INSTITUCIJA I ORGANIZACIJA
.................................................................................................................................................................
Od nadle`nih JP koja upravqaju odre|enim infrastrukturama pribavqene su za izradu
PDR saglasnosti i tehni~ki uslovi i isti se ugra|uju u plan.

1.3. Tabela prikaza javnih preduze}a, institucija i organizacija ~iji su
urbanisti~ko-tehni~ki uslovi i saglasnosti ugra|eni u plan
Red.br.
1.

Zahtev za izdavawe uslova
JP SRBIJAGAS Novi Sad

2.

MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA
Sektor za za{titu i spasavawe
Odsek za za{titu i spasavawe u SM

3.

TELEKOM SRBIJA
Direkcija za tehniku
Izvr{na jedinica Sremska Mitrovica
ZAVOD
ZA
ZA[TITU
SPOMENIKA
KULTURE SREMSKA MITROVICA
MINISTARSTVO ODBRANE
Sektor za materijalne resurse
Uprava za infrastrukturu
DOO ELEKTROVOJVODINA
Elektrodistribucija Ruma

4.
5.
6.
7.

DOO ELEKTROVOJVODINA
Elektrodistribucija Ruma

8.

JVP VODE VOJVODINE

9.

OP[TINA PE]INCI
Odeqewe za privredu
Odsek za gra|evinsko zemqi{te, izgradwu
i odr`avawe komunalnih objekata,
lokalnih i nekategorisanih puteva
MESNA ZAJEDNICA [IMANOVCI

10.
11.
12.
13.

ZAVOD ZA ZA[TITU PRIRODE SRBIJE
Radna jedinica Novi Sad
TELEKOM SRBIJA
Direkcija za tehniku Novi Beograd
JP PUTEVI SRBIJE, BEOGRAD

Odgovor na zahtev
6.08.2009.
Br.08-01-5601/1 od 04.08.2009
11.08.2009.
Br.217-777/09 od 05.08. 2009.

17.08.2009.
Br.5035-200929/1 od 3.8.2009.
24.08.2009.
Br.291-07/09-3 od 04.08.2009.
02.09.2009.
Br.2909-3 od 26.08.2007.
15.09.2009.
Br.7.30.4.-335-6/2009
15.9.2009.
27.04.2009.
Br.7.30.4.-120-6/2009
27.4.2009.
18.09.2009.
Br.I-1170/4-09 od 14.09.2009.
22.09.2009.
Br.220-16/2009-III-07
22.09.2009.

od
od

od

30.09.2009.
Br.505/09 od 28.09.2009.
30.09.2009.
Br. 03-786 od 18.08.2009.
05.10.2009.
Br. 0709/39/48/50-1-199165/5 QV
od 30.09.2009.
05.10.2009.
Br. 953-8848/09-2 od 5.10.2009
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11. PRIMENA I SPROVO\EWE PLANA
.................................................................................................................................................................
Dono{ewe ovog plana omogu}ava izdavawe informacije o lokaciji i lokacijske
dozvole.
Sprovo|ewe Plana detaqne regulacije }e se vr{iti:
-Projektima parcelacije, odnosno preparcelacije, za formirawe budu}ih parcela za
izgradwu prema planiranim namenama kao i za potrebe formirawa parcela za
saobra}ajnice, parcele za trafostanice i sl.
-Lokacijskom dozvolom za projektovawe i izgradwu objekata infrastrukture i
objekata planirane namene. Izgradwa objekata i prate}e infrastrukture je mogu}a
po fazama, a prema konkretnim potrebama i zahtevu investitora.
-Izuzetno Urbanisti~ki projekat urbanisti~ko arhitektonske razrade lokacije, za
slo`enije sadr`aje ili specifi~ne namene ili organizaciju na parceli, odnosno
prema specifi~nosti zahteva za izgradwu objekata za koju se proceni da nisu
dovoqni elementi dati ovim planom.
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PRILOG
.................................................................................................................................................................

Spisak parcela poqoprivrednog zemqi{ta koje mewaju namenu u gr|evinsko
zemqi{te:
-1809, 1808/1, 1947, 1949, 1953/1, 1954/1, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 2007, 1985
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T6 T8

NOSILAC IZRADE :
Biqana Milutinovi},

dipl.in`.arh.

OBRA\IVA^ :
Tawa Kova~evi},

dipl.in`.arh.

RADNI TIM :
Jovan Cveji},
Dragan Filipovi},
Petar \uri~i},

dipl.in`.geod.
dipl.in`.gra|.
dipl.in`.el.

RUMA, jul 2010.
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Стратешка процена утицаја на животну средина

УВОД
Повод за израду стратешке процене утицаја на животну средину је израда ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ „ ЗАПАД I“ у К.О.Шимановци, који обухвата
простор у атару од 32 ха уз границу грађевинског подручја насеља Шимановци и јужно од
коридора аутопута Е-70 Београд – Загреб.
Код израде овог плана поштоваће се одредбе планова вишег реда, у овом случају то
је Просторни план општине Пећинци.
Стратешка процена утицаја
подразумева припрему извештаја
консултација, уважавање извештаја
доношења или усвајања одређених
података о донетој одлуци.

одређених планова и програма на животну средину
о стању животне средине, спровођење поступка
и резултата консултација у поступку одлучивања и
планова и програма, као и пружање информација и

Стратешка процена утицаја на животну средину је проактиван инструмент чија је
примарна намена да предвиди и обезбеди превенцију могуће штете по животну средину
услед реализације развојних планова и програма.
Основни циљ стратешке процене је да обезбеди рано упозорење на широку скалу
кумулативних ефеката резултираних акцијама нижег хијерархијског нивоа, који би били
занемарени у процесу процене утицаја.
Фазе у поступку стратешке процене утицаја пројекта на животну средину су следеће:
Припремна фаза која обухвата:
одлучивање о изради стратешке процене
избор носиоца израде извештаја о стратешкој процени
учешће заинтересованих органа и организација
Извештај о стратешкој процени
Поступак одлучивања који обухвата:
учешће заинтересованих органа и организација
учешће јавности
извештај о резултатима учешћа заинтересованих органа и организација и
јавности
оцену извештаја о стратешкој процени
сагласност на извештај о стратешкој процени
Извештај о стратешкој процени је кључни документ у процесу израде стратешке
процене утицаја и представља саставни део документације која се прилаже уз план или
програм.
Извештај треба да садржи идентификацију, опис и процену могућих значајних
утицаја на животну средину услед реализације плана или програма, као и да одреди мере за
смањење негативних и повећање позитивних утицаја на животну средину.
1.
2.
3.
-

Правни основ за израду стратешке процене утицаја је:

бр.135/04)



Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“
Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр. 135/04, 36/09)
Закон о планирању и изградњи ("Сл.гл. РС" бр.72/09.)
Браће Недић 1, 15000
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Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину радне зоне
ЗАПАД I“ у Шимановцима

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Просторни план Републике Србије (ППРС) као стратешки развојни плански
документ оријентисан је на изналажење могућности решавања најзначајнијих просторних
проблема који су настали у претходном периоду као и на утврђивање дугорочних циљева
уређења простора и насеља.
На тај начин, дефинисан је и један од основних циљева ППРС који указује да је
заштита животне средине интегративни део свих сегмената плана. Осим тога, стратешки је
постављен захтев за обавезним усклађивањем простора са капацитетом и ограничењима
природних и створених вредности, са потребама социоекономског развоја, што представља
основни концепт одрживог развоја.
Стратешком проценом утицаја предвиђена је мера обавезне примене еколошких
критеријума при утврђивању намене земљишта у урбанистичким плановима. Таква мера је
од суштинске важности за остваривање утврђених циљева заштите животне средине и
полазна основа стратешке процене утицаја на животну средину.
Правни основ за израду Плана детаљне регулације радне зоне „ЗАПАД I“ је Закон о
планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 47/03, 34/06, 72/09), и Правилник о садржини,
начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана као и условима и
начину стављања плана на јавни увид (*Сл.гласник РС* бр.12/04) и Одлука о изради Плана
детаљне регулације радна зона „ ЗАПАД I“ (Сл. лист општина Срема бр. 42/09.)
Просторни план општине Пећинци је стратешки плански докуменат који је основ за
просторно уређење територије којој припада и радне зоне „ЗАПАД И“ у Шимановцима.
Као полазне основе за израду Плана детаљне регулације радне зоне „ ЗАПАД И“ у
Шимановцима послужили су следећи документи:
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД УТИЦАЈА НА ПОДРУЧЈЕ ОБУХВАТА
ПЛАНА
 ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ (Сл. Лист Општина Срема 7/07 )
 ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ – БЕОГРАД ( ДОБАНОВЦИ ) (Сл. Гласник РС, бр. 69/03)
 ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНА ЗОНА „
ЗАПАД I“ (Сл. лист општина Срема бр. 42/09)
 Претходни услови прибављени од стране надлежних органа и организација и сви
такви подаци прибављени од институција надлежних за издавање података који су од
важности за овај план тј. за његову израду и саму реализацију.
План детаљне регулације се доноси за неизграђене делове насељеног места,
неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте, изградњу
објеката или насељених места у грађевинском подручју изван насељеног места, као и у
заштићеној околини непокретних културних добара.
Шабац
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1.1. Кратак преглед садржаја и циљева плана
Садржај плана усклађен је са „Правилником о садржини, начину израде, начину
вршења контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни
увид.“ („Службени гласник РС“, број 12/04 и Законом о планирању и изградњи "Сл.гл. РС"
бр, 72/09):
Стратегија Плана детаљне регулације Радне зоне „ЗАПАД I“
План детаљне регулације РАДНА ЗОНА ”ЗАПАД I” у к.о. Шимановци, обухвата
простор у атару Шимановаца, уз границу грађевинског подручја и јужно од коридора
аутопута Е-70 (Београд-Загреб) који представља пољопривредно земљиште.
Циљ реализације радне зоне дефинисан је Планом детаљне регулације радне зоне
“Запад I“ за стварање планских предуслова за изградњу већих привредних капацитета
привредних комплекса у складу са опредељењима из Просторног плана Општине Пећинци,
као и према потребама власника парцела и потенцијалних инвеститора да на парцелама у
овом подручју, планира изградњу већих привредних капацитета.
На основу прибављених сагласности и услова надлежних јавних предузећа,
институција и организација и, могућности реализације према стварним потребама,
Инвеститор D.O.O.”LUMACO” Београд је Захтевом за разраду ПДР дефинисао своје
конкретне потребе.
За простор Плана детаљне регулације радне зоне “Запад I“ у атару Шимановци
општине Пећинци дефинисана је намена површина: радна зона (привредни комплекси) и
примарна мрежа саобраћајница.
На основу смерница из Просторног плана Општине Пећинци, ПДР се утврђује
намена простора, правила уређења и правила грађења према одређеној намени,
саобраћајнице и инфраструктура, нивелациона решења, правила регулације и парцелације,
врши регулација земљишта за јавне намене као и програм уређивања земљишта за јавне
намене.
Планом се стварају услови за реализацију и обликовање, за програмско, урбанистчко
и архитектонско уређење простора.
У оквиру Плана детаљне регулације дефинисаће се:
1.

намене простора,

2.

јавне и остале површине,

3.
просторни елементи: саобраћајнице, комуналне инфраструктуре и имовинскоправни елементи, начин и услови реализације плана.
У области заштите животне средине планом су утврђени услови и мере заштите које
треба задовољити да би зона несметано функционисала.
Основни циљ израде планског документа је да се на квалитетан начин изврши
анализа и валоризација постојећег стања, да се преиспитају просторне и друге могућности за
развој и унапређење привреде а да се при томе не наруше природне и радом створене
вредности.анализа и валоризација постојећег стања и непосредног окружења.
Браће Недић 1, 15000
Шабац
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Циљеви плана:
 дефинисањем просторне организације стварају се квалитетнији
животни услови;
 очување природних и створених вредности
 стварање нових вредности;
 очување животне средине као и суседних насеља и региона уопште
 усклађивање инфраструктурних водова, саобраћајних токова и уопште уређење
јавног грађевинског земљишта.
Наравно, из перспективе регионалног развоја могуће је дефинисати и сет посебних
циљева, заснованих на локалним специфичностима:
 оријентација ка тржишним условима производње;
 повећање саобраћајне и технолошке конективности и приступачности;
 дефинисање регионалног идентитета;
 јачање тачака - зона атрактивности
 прилагођавање постулатима одрживог развоја.
Ови циљеви треба да почивају на основама реалних могућности простора (
природних и створених вредности), а све према потребама општине као и према потребама
појединачних субјеката у циљу бољег друштвено економског и привредног развоја.
Општи циљеви стратешке процене утицаја:
 редукција емисије штетних материја у атмосферу,
 редукција степена изложености становништва загађеном ваздуху,
 унапређење система прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада,
 спречити загађивање подземних и површинских вода,
 редукција потрошње необновљивих извора енергије,
 да се према намени површина, усклади намена објеката и избегну све делатности
које могу негативно утицати на непосредно окружење,
 да се пропишу мере које треба предузети како би се спречили сви негативни
утицаји пословних и производних делатности на животну средину.
1.2. Преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју
на које се извештај односи
Радна зона „ Запад I“ представља пољопривредно земљиште са мрежом атарских
путева и отворених мелиоративних канала.
У овом планском подручју предвиђене су привредне делатности.- блокови који се
могу задржати као јединствене целине или ће се вршити преапрцелација зависно од потреба
Инвеститора.

Шабац

Браће Недић 1, 15000 Шабац
Тел. 015/355-588, факс 015/349-654 7

setsabac@gmail.com

Стратешка процена утицаја на животну средина

Планом детаљне регулације дефинисано је формирање привредних комплекса, за
изградњу наменских и функционалних објеката.
Од постојећих објеката и инфраструктуре је локални пут Шимановци-Голубинци
који се налази у самој зони са делом надвожњака изнад аутопута Е-70 Београд-Загреб
односно прелаз локалног пута Шимановци-Голубинци.
1.3. Карактерисике животне средине у областима за које постоји
могућност да буду изложене значајном утицају
Стратешко опредељење развоја општине Пећинци у области заштите животне
средине усмерено је на реализацију посебних режима заштите просторних целина са
значајним природним вредностима и санацију, заштиту и унапређење природних и радом
створених вредности животне средине, уз очување аутохтоности овог простора.
Према документацији Завода за Регистар заштићених природних добара бр. 03-786
од 18.08.2009.год, утврђено је да у планском подручју нема евидентираних заштићених
природних добара, ни простора резервисаних за штету.
1.4. Разматрана питања заштите животне средине у плану
Током израде стратешке процене предметног плана на животну средину, која је
текла паралелно са израдом плана, разматрана су питања везана за заштиту животне средине
и услови под којима се планиране активности могу реализовати у областима за које постоји
могућност да буду изложене значајном утицају.
Мере заштите животне средине дефинисане су у контексту заштите основних
чинилаца животне средине (воде, ваздуха и земљишта), што је у фази стратешке процене
утицало на избор релевантних показатеља (индикатора).
Разматрана су следећа питања заштите животне средине:


Заштита подземних и површинских вода



Прикупљање, одвођење и третман свих отпадних вода.



Смањење прекомерне загађености ваздуха



Проблем буке у животној средини




Заштита изворишта водоснабдевања
Проблем отпада и даљег третмана



Проблем комуналног отпада



Могућност коришћења обновљивих извора енергије (биомаса, соларна
енергија, енергија ветра)



Праћење стања животне средине (успостављање мониторинга).



Сузбијање непланске градње и ненаменског коришћења простора,



Активирање нових зона за привређивање уз поштовање критеријума заштите
животне средине,



Уравнотежено коришћење простора,
Браће Недић 1, 15000
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Оптимално управљање и коришћење природних ресурса,



Подизање и јачање еколошке свести, информисања становништва о еколошким
проблемима укључивањем јавности у доношењу одлука у погледу мера заштите
животне средине,


Сагледавање и смањење загађења животне средине сагласно општим
тендецијама у свету.
Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите
животне средине и природе као и свих техничко-технолошких мера и прописа утврђених
законском регулативом и условима надлежних органа.
1.4.1. Заштита подземних и површинских вода
Заштита од подземних вода треба да се спроводи, због високог нивоа подземних
вода у равничарском подручју где припада ово подручје зато је неопходно да се у циљу
заштите спроводе следеће мере:

потребно је предвидети сепаратни тип канализационе мреже за сакупљање и
одвођење условно чистих атмосферских вода, посебно за санитарно-фекалне отпадне воде а
посебно за зауљене атмосферске воде,

за атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (саобраћајнице,
паркинзи и сл.), пре испуштања у реципијент, потребно да се предвиди одговарајући
предтретман (сепаратор уља, таложник). Квалитет ефлуента мора обезбедити одржавање
друге класе воде у реципијент а у складу са Уредбом о класификацији вода (Сл гласник СРС
бр. 5/68) и Правилника о опасним материјама у водама (Сл. Гласник СРС бр. 31/82),

атмосферске воде чији квалитет воде одговара другој класи вода могу се без
пречшћавања одвести у канале, зелене површине, путни јарак ригол и сл., путем уређених
испуста су осигурани од ерозије,

у радној зони је забрањена изградња објеката који у свом производном процесу
или пружању услуга, испуштају штетне и опасне хемикалије које могу да доспеју у подземне
и површинске воде,
Заштита вода, подразумева унапређење комуналне опремљености адекватним
водоснабдевањем, посебно водом за пиће, изградњу канализационе мреже за одвођење
отпадних вода, пречишћавање технолошких отпадних вода и правилно одлагање отпада на
уређене депоније, чиме ће се спречити деградација животне средине.
У насељу Шимановци је присутан изразито висок ниво подземних вода тако да у
периодима већих падавина, нарочито у пролећа подземне воде постају и површинске,
поготово на нижим деловима терена зато је потребно придржавати се свих мера заштите
подземних вода.
1.4.2. Заштита ваздуха
Систематско праћење квалитета ваздуха подразумева праћење концентрација и
оцену квалитета у односу на постојеће стање које уједно представља и "нулто" стање, у
сагласности са граничним вредностима, испитивање утицаја загађеног ваздуха на здравље

Шабац

Браће Недић 1, 15000 Шабац
Тел. 015/355-588, факс 015/349-654 9

setsabac@gmail.com

Стратешка процена утицаја на животну средина

људи и животну средину, предузимање превентивних мера у свим сегментима, сагледавање
утицаја предузетих мера на степен загађености ваздуха и информисање јавности.
Законски дефинисане граничне дневне вредности концентрације појединих
полутаната (ГВИ) у ваздуху, за настањена/ненастањена и рекреативна подручја. (према
Правилнику о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за
успостављање мерних места и евиденцији података, Сл.гл.Рс, бр. 54/92 и 30/99) износе:


Укупна количина аероседимента:

450/300 µгм-2



Олово (аероседимент):

250/100 µгм-2



Кадмијум (аероседимент):

5/2 µгм -2



Цинк (аероседимент):

400/200 µгм -2



Чађ:

50 µгм -3



Сумпор-диоксид:

150 µгм -3



Азот-диоксид:

150 µгм -3



Угљен-моноксид:

10 µгм -3



Олово:

1.0 µгм -3

За предметну локацију не постоје конкретни подаци о стању и степену загађености
животне средине.
С обзиром да се предметна радна зона налази поред ауто-пута Е-70, може се
констатовати повећано загађење ваздуха од издувних гасова из моторних возила.
Аерозагађење, као пратећи феномен саобраћаја је присутан као продукт рада аутомобилских
мотора у виду неколико стотина штетних органских и неорганских компоненти.
Према условима за заштиту природе Србије бр.03-786 од 18.08.2009.год неопходно
је формирање заштитног зеленила .
За одговарајући ниво озелењености блока у привредним зонама, минимална
заступљеност зелених површина без паркинга у прозводни погонима треба да буде од 3050% на парцели већој од 5 ха.
Дозвољена емисија из будућих постројења у оквиру радне зоне ограничава се на
вредности дефинисане важећим Правилником о граничним вредностима емисије, с тим
што се ГВЕ у случају да постоји више извора у оквиру радне зоне, због кумулативног
дејства, посматрају као један извор.
1.4.3. Заштита земљишта
Војводина представља право природно богатство, око 70% површине земљишта по
својим хемијским, физичким и производним својствима спада међу најквалитетнија
земљишта у Европи и свету.
Предметна локација се налази поред аутопута и највећи негативан утицај на
земљиште имају воде, које се сливају са коловоза и таложења издувних гасова.
Браће Недић 1, 15000
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Производни потенцијал пољопривредног земљишта перманентно се смањује као
последица интензивног коришћења, ерозионих процеса, промена у водно-ваздушном и
топлотном режиму, секундарног заслањивања и контаминације пестицидима, тешким
металима, нитратима и нитритима.
У циљу очувања квалитета земљишта потребно је водити рачуна о
неконтролисаном одлагању отпада, прекомерној употреби средстава за заштиту биља и
другим материјама које могу загадити земљиште.
1.4.4. Управљање отпадом
На територији Војводине није адекватно решено управљање отпадним материјама.
Још увек се највећа количина генерисаног отпада-више од 90 %, депонује без икакве
претходне обраде (не врши се селекција/раздвајање отпада, као ни валоризација секундарних
сировина).
Привремено депоновање комуналног отпада у радној зони са појединачних локација,
предвиђено је у контејнере или у сопствене канте у оквиру комплекса , који ће се одвозити на
депонију.

Потребно је вршити едукацију становништва у смислу одвајања секундарног
отпада (папир, пластика, стакло и сл.) и комуналног отпада, који ће се у сарадњи са
комуналним предузећем или самостално одвозити у насељску депонију.

У цињу очувања природних ресурса и заштите животне средине, веома је
важно успостављање оптималног система управљања амбалажом и амбалажним
отпадом, у сагласности са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник
РС“, бр. 36/09).
1.5. Приказ варијантних решења која се односе на заштиту животне
средине у плану и програму
Варијантна решења се могу анализирати разматрањем и укључивањем битних
чинилаца животне средине током припреме усвајања одређених планова и програма,
утврђивањем услова за очување вредности природних ресурса и њиховим рационалним
коришћењем кроз две варијанте:
1. ако се план реализује
2. ако се план не реализује као целина или у неком његовом делу.
Концепт плана условљен је затеченим стањем на терену, природним
карактеристикама терена и потребама грађана да се заштити животна средина од
неконтролисаних емисија и имисија штетних материја у радној зони.
Основни разлог за реализовање Плана детаљне регулације радне зоне „ Запад I“ у
Шимановцима је стварање планских предуслова за изградњу већих привредних комплекса у
складу са опредељењима из Просторног плана Општине Пећинци, као и према потребама
власника парцела Инвеститора D.O.O. LUMACO да на парцелама у овом подручју, планира
изградњу већих привредних капацитета.
Стратешка процена ће анализирати најповољније решење са становишта заштите
животне средине, могуће штетне утицаје и предлоге мера за њихово отклањање.
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Нереализовање или делимично реализовање плана и програма
У Извештају Стратешке процене, није разматрано питање нереализовања плана или
делимично реализовање плана и прогама јер је на основу Закона о планирању и изградњи
(Сл. гласник РС бр. 47/03, 34/06, 72/09 ) Општина је дужна да донесе просторни план.
Нереализовањем предметног плана велики број питања везаних за просторну
организацију, инфраструктуру, очување природних и створених вредности и осталих питања
од значаја за функционисање радне зоне, би остао нерешен или неусклађен са новонасталим
потребама и променама.
1.6. Резултати претходних консултација са заинтересованим органима и
организацијама битних за стратешку процену
Од значаја за израду Плана детаљне регулације радне зоне „Запад I“ у Шимановцима
су и Претходни услови прибављени од стране надлежних органа и организација и сви остали
подаци прибављени од институција надлежних за издавање података који су од важности за
овај план тј. за његову израду и саму реализацију
1. Завод за заштиту природе Србије бр.03-786 од 18.08.2009.год. утврђују услове
заштите природе за израду Плана детаљне регулације радне зоне „Запад I“ у Шимановцима:


За заштитни појас према пољопривредним површинама препоручује се примена
високих шикара аутохтоне врсте. Пројектом озелењавања фаворизовати аутохтоне
дрвенасте врсте као и солитерне примерке егзота. Подизање нових зелених површина
фокусирати на промену намене обрадивих површина слабијег квалитета ( испод 4
класе)



У складу са урбанистичким параметрима за одговарајући ниво озелењености блока у
привредним зонама, минимална заступљеност озелењених површина (без паркинга) у
производним погонима 30-50% на парцели већој од 5 ха.



Полазећи о одредбама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања
животне средине размотрити увођење најбољих доступних технологија за све
планиране активности које могу представљти угрожавајући фактор за стање квалитета
животне средине елемената животне средине.



Решење инфраструктуре усагласити са свим постојећим прописима како би се
обезбедила заштита земљиште воде и ваздуха. Захтевати предтретман индустријских
вода до нивоа квалитета допуштеног за упуштање у канализациони систем насеља. У
случају индивидуалног решења за третман отпадних вода при избору типа пречистача
треба узети у обзир чињеницу да се недовољно пречишћене отпадне воде несмеју
упуштати у крајњи реципијент.

2. Завод за заштиту споменика културе бр. 291-07/09-3 од 4.08.2009год. утврђују
се следећи услови чувања, одржавања и коришћења и мере заштите дела сервисне
саобраћајнице и привредног комплекса у атару К.О. Шимановци:


обухват плана је Радна зона у атару К.О. Шимановци. Границу обухвата са севера
чини аутопут Е-70, са југа парцела 2006, са запада атарски пут к.п. 1946 и са
истока локални пут к.п. 3487 у К.О. Шимановци (на стационажи од км 548+167
до км 548+700);
Браће Недић 1, 15000
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у обухвату Урбанистичког плана прегледом добара по категоријама и врстама
копстатовано јс да нема непокретних културних добара нити евиднтираиих археолошких
локалитета а што није доказ стерилности предметног подручја.
I Услови заштите археолошког наслеђа



обавезно је праћење земљаних радова од стране стручне службе овог Завода;



уколико се наиђе на архитектонске остатке приликом ископа, извођење земљаних
радова мора се наставити ручно;



Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико се приликом извођења земљаних
радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете од изузетног
значаја, ради истраживања локације;



Инвеститор је дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту
и чување пронађених остатака, који уживају претходну заштиту, а према програму и
предрачуну за археолошка истраживања;



Инвеститор је дужан да благовремено, најкасније 8 дана пре почетка пријави
овом Заводу извођење земљаних радова.

II По изради пројекта и документације за изградњу сервисне саобраћајнице и
привредног комплекса у атару К.О. Шимановци у складу са овим условима, Инвеститор је
дужан да на исте прибави сагласност Завода за заштиту споменика културе Сремска
Митровица
5. Електровојводина претходни услови бр.7.30.4-335-6/2009.од 15.09.2009.год.
Услови о изградњи сервисне саобраћајнице:


Потребно је оставити коридор ширине 1м за кабловски вод , паралелно са трасом која
иде преко до нове МБТС.



Забрањено је вођење трасе кабла испод пута. На местима укрштања кабловског са
путем ван насеља кабл се полаже у бетонску или пластичну цев увучену у
хоризонтално избушен отвор , тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута.

6. Телеком Србија, Извршна јединица „Сремска Митровица“, Предузеће за
телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.Београд издало је Техничке услове под бројем
5035-200929/1 од 04.08.2009.год.
7. ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, под бројем I-1170/4-09 од 14.09.2009..09.2009
год. доставило је своје услове, које је неопходно уважити током израде Плана детаљне
регулације „Запад I“ у Шимановцима, неопходно је уважити следеће водопривредне услове:


Предметни Акт израдити тако да се обезбеди слободан протицајни профил и
постојећи водни режим каналске мреже, стабилност дна и косина канала, као и
несметана реконструкција каналске мреже.



У обалном појасу канала, у ширини од 5,0 м, се несме планирати изградња објеката,
постављање ограда и трајних засада, ради проходности појаса за пролаз механизације
која одржава канал.



У отворене канале и водотоке забрањено је испуштање било каквих вода, осим
условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода, које по Уредби о
категоризацији припада другој класи вода.
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Предвидети сепаратни тип канализационе мреже за сакупљање и одвођење условно
чистих атмосферских вода, посебно за санитарно-фекалне отпадне воде а посебно за
зауљене атмосферске воде.



Атмосферске воде чији квалитет одговара II класи воде могу се без пречишћавања,
одвести у мелиорационе канале, путни јарак, зелене површине, ригол и сл., путем
уређених испуста који су осигурани од ерозије.



За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина ( саобраћајнице, паркинзи и
сл.), пре испуштања у реципијент, предвидети одговарајући предтретман (сепаратор
уља, таложник). Квалитет ефлуента мора обезбедити одржавање II класи воде у
реципијенту.



Санитарно-фекалне отпадне воде могу се прикључити на јавну канализациону мрежу
насеља Шимановци, уз предходно прибављање услова и сагласности за прикључење
од надлежног ЈКП.



Уколико се планира испуштање отпадних вода у мелиорационе канале, оне се морају
комплетно пречистити (примарно и секундарно), тако да задовољавају критеријуме
другој класи воде.



Водоснабдевање будућих објеката санитарном водом решити у складу са условима
надлежног ЈКП. За потребе снабдевања хидрантском водом могућа је изградња
сопственогбунара на парцели инвеститора.

7. Министраство одбране сектор за материјалне
инфраструктуру обавештење бр.2909-2 од 26.08.2009.год.

ресурсе

управа

за

8. Министарство унутрашњих послова сектор за заштиту и спасавање бр.217777/09 од 5.08.2009.год.
9. Јавно предузеће путеви Србије услови бр.953-8848/09-2 од 05.08.2009.год.
10. Општински управа одељење за привреду, одсек грађевинско земљиште,
изградњу и одржање комуналних објеката и локалних некатегорисаних путева опшина
Пећинци подаци бр. 220-16/2009-III 07 од 22.09.2009.год.
2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР
ИНДИКАТОРА
Општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и
циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева
заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу,
прикупљању података о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у
погледу заштите животне средине у плану или програму.
На основу дефинисаних циљева врши се избор одговарајућих индикатора који ће се
користити у изради стратешке процене.
2.1. Општи циљеви
Општи циљеви стратешке процене на основу виших планских докумената су:


Сузбијање непланске градње и ненаменског коришћења простора,
Браће Недић 1, 15000
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 Активирање нових зона за привређивање уз поштовање критеријума заштите
животне средине,


Уравнотежено коришћење простора,



Оптимално управљање и коришћење природних ресурса,

 Подизање и јачање еколошке свести, информисања и образовања становништва
о еколошким проблемима укључивањем јавности у доношењу одлука у погледу мера
заштите животне средине,
 Сагледавање и смањење загађења животне средине сагласно општим тендецијама
у свету.
2.2. Посебни циљеви
На основу наведених општих циљева стратешке процене, планираних намена
површина које су дефинисане предметним планом, произилазе следећи посебни циљеви:


Заштита земљишта,



Ефикасна заштита подземних вода,



Контролисано поступање са отпадом,



Заштита ваздуха од загађења,


средине,

Контролисано коришћење грађевинског земљишта у контексту заштите животне


Смањење ризика од могућих удеса у складиштима, производним постројењима
и другим објектима и при транспорту тј. допреми сировина или отпремању производа.
2.3. Избор индикатора
Основни циљеви код избора индикатора параметара животне средине су:


Праћење стања одрживог развоја на простору Србије,

 Успостављање равнотеже између производње и потрошње с једне и природних
ресурса са друге стране,
 Сагледавање
тенденцијама у свету,

и

смањење

загађења

животне

средине

сагласно

општим

 Приближавање европским и светским стандардима у областима које обухвата
одрживи развој,
 Формирани индикатори морају бити приступачни за доносиоце одлука на
националном нивоу као и за даљу разраду и примену.
Индикатори (показатељи, индекси) представљају један од инструмената за
систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и
сагледавање последица.
Индикатори су средство за изражавање (праћење) извесне променљиве вредности у
прошлости и садашњости.
Они су неопходни као улазни подаци за свако планирање (друштвено-економско и
просторно-урбанистичко). Они представљају полазне основе за планирање развоја.
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Да би индикатори били поуздани, применљиви на свим нивоима планирања као и
инструмент за поређење, неопходан је усаглашени систем праћења који подразумева:


јединствене показатеље,



јединице мерења, метод мерења,



период праћења,



начин обраде и приказивање резултата.

Подаци се прикупљају на разним нивоима и у разним институцијама: статистичким
заводима, заводима за здравствену заштиту за хидрометеоролошку службу, геолошким и
геодетским заводима, заводима за заштиту природе и споменика културе итд.
Код нас постоји стална оскудица података о животној средини, тако да је веома
тешко извршити квалитетну анализу стања животне средине. Информациони систем о
животној средини у нашој земљи не постоји. Овакво стање, у великој мери утиче на
ефикасност управљања животном средином и ефикасност планирања уопште.
Због свега горе наведеног, најбоље је изабрати основне еколошке индикаторе који се
односе на квалитет:


вода,



ваздуха и



земљишта

а за које су критеријуми регулисани и дефинисани законом и на основу којих је
могуће утврдити да ли и у којој мери одређене активности имају негативан утицај на
животну средину.

3. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА
СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
3.1. Приказ процењених утицаја варијантних решења плана и програма
Карактеристике плана и планираних активности
У радној зони, Запад I“у атару Шимановци планира се формирање привредних
комплекса, за изградњу наменских и функционалних објеката, који ће бити опремљени
одговарајућом технолошком опремом и инсталацијама, изграђених и опремљених у складу
са важећим законима из других области примењивих за конкретну намену.
Због близине аутопута овај део радне зоне, који има директан излаз на аутопут Е -70
постао је најатрактивнији што потврђује и велико интересовање потенцијалних Инвеститора.
Предуслов за функционисање планираних намена и капацитета је развој водовода,
електро и тт мреже, изградња гасне мреже, фекалне канализације, одвод атмосферских вода,
и других уколико се укаже потреба а нису штетни по човекову околину.
Привредни комплекси ( блокови) могу се задржавати као јединствене површине или
ће се вршити препарцелација парцела све према захтевима и потребама Инвеститора.
У раднoj зони планиране су следеће делатности: производња, прерада, трговина на
велико, складиштење сировина и готових производа и сл.
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Да би се очувао квалитет животне средине у фази будуће изградње и
експлоатације предметних објеката, потребно је усагласити решења инфраструктуре и
потенцијалних извора загађења са свим постојећим прописима, како би се обезбедила
заштита ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода.

У радној зони дозвољене су оне делатности које својим радом неће
представљати потенцијалну опасност по човека и његову околину било употребом
материјала, сировине, отпадом након обављених производних или прерађивачких послова,
технологијом, техничком опремом, и сл.
 Код избора нових технологија у радној зони потребно је утврдити постојеће
стање квалитета животне средине, такозвано „нулто стање“, потенцијале и капацитете
изворишта воде, као природног ресурса.
 У појасу непосредне заштите око магистралног пута није дозвољена градња
осим објеката у функцији аутопута.

У обалном појасу канала, у ширини од 5,0 м, се несме планирати изградња
објеката, постављање ограда и трајних засада, ради проходности појаса за пролаз
механизације која одржава канал.
Према Закону о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр.135/04, 36/09)
сагласно са чл. 34 у просторним и урбанистичким плановима обезбедиће се мере и услови
заштите животне средине у погледу адекватног коришћења простора намењеног изградњи
индустријских објеката и других објеката чијом се изградњом или коришћењем може
угрозити животна средина.
Планиране трасе саобраћајница су :
Део сервисне саобраћајнице који се повезује од раскрснице са локалним путем
Шимановци-Голубинци до западне границе обухвата Плана.
Секундарна саобраћајница се успоставља по улицама које се наслањају на примарне
– сервисну саобраћајницу.
3.2. Поређење варијатних решења и приказ разлога за избор
најповољнијег решења
Просторним планом подручја инфраструктурног коридора граница ХрватскеБеоград (Добановци) се резервише простор за коридор планираних магистралних
инфраструктурних система аутопута у ширини од 700м.
Око магистралних инфраструктурних система постоје два заштитна појасанепосредни појас заштите и шири појас заштите.
Непосредни појас заштите има функцију обезбеђења заштите од штетних утицаја
инфраструктурних система на окружење. Ширина појаса износи 150м. у том појасу није
дозвољена градња осим објекте у функцији аутопута.
Шири појас заштите је у функцији сваког појединачног инфраструктурног система
како би несметано функционисао у простору. Ширина појаса износи 480м у овом појасу је
дозвољена селективна градња.
У комплексима радне зоне одвијаће се делатности које неће представљати
опасност по човека и његову околину након обављених производних или прерађивачких
послова.
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са

3.3. Приказ процењених утицаја плана и програма на животну средину
описом мера

Уређење и заштита простора и животне средине планираних намена, засновано је на
поштовању правила уређења и грађења, услова јавних предузећа и предвиђених мера
заштитне животне средине.
Могући утицаји на животну средину на предметној локацији који могу настати
као последица планираних активности су:
 загађење ваздуха, тла и подземних вода радом производних и других објеката
који нису у складу са важећим техничким нормативима за изградњу уз примену технологија
и процеса који не испуњавају прописане стандарде заштите животне средине
 загађење подземних вода настаје услед неадекватне опремљености локације и
објеката комуналном инфраструктуром и неконтролисаног прихвата атмосферске воде са
свих саобраћајних и манипулативних површина.
 загађење ваздуха, земљишта и подземинх вода услед неадекватног и
неодговарајућег складиштења сировина, полупроизвода и производа и неадекватног начина
прикупљања отпада.
 повећање нивоа буке радом возила на манипулативним инетрним саобраћајним
површинама и радом производних постројења.
У циљу спречавања и ограничавања негативних утицаја планираних садржаја на
животну средину, предметним планом предвиђене су неке од мера за спречавање и
отклањање постојећих и потенцијалних узрока загађивања животне средине :
 објекти код којих долази до стварања већих количина отпадних вода
(технолошких, санитарно-фекалних, зауљених атмосферских) и других отпадних материја,
морају имати решен проблем пречишћавање отпадних вода пре испуштања у реципијент и
правилног одлагања отпада.
 отпадне воде из индустрије након пречишћавања које не задовољавају квалитет
воде који одговара другој класи вода несмеју се упуштати у крајњи реципијент.
 мерама заштите и уређења простора кроз намену површина предвиђени су
зелени заштитни појасеви, а врста заштитног зеленила дефинисана је условима Завода за
заштиту природе Србије бр 03-786 од 18. 08.2009. год.
 дозвољени ниво буке не сме да прелази вредности предвиђене одговарајућим
прописима (Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини, СГРС, 54/92).
 бука генерисана од постројења на границама суседних зона мора одговарати
дозвољеном нивоу с обзиром на њихову намену, с тим што нови објекти не смеју повећати
постојећи ниво буке у животној средини за више од 5 дБА.
 све мере предвиђене условима јавних предузећа морају бити обухваћене
предметним планом и детаљно су систематизоване и приказане у тачки 3.4.
 решење инфраструктуре потребно је усагласити са постојећим прописима и
стандардима како би се обезбедила заштита земљишта , воде и ваздуха.
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3.4. Начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци
животне средине
Циљ израде стратешке процене је сагледавање могућих негативних утицаја на
животну средину и предвиђених мера за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве
границе дефинисане законском регулативом.
Да би се постављени циљ остварио неопходно је сагледати планом предвиђене
активности и мере за смањење потенцијалних негативних утицаја на животну средину.
Израда плана и стратешке процене су два процеса која су се одвијала паралелно,
међусобно се допуњавајући, чиме се планска решења у току израде коригују са аспекта
заштите животне средине.
Планом су предвиђене активности и мере за смањење потенцијалних негативних
утицаја на животну средину које се односе на заштиту земљишта, воде, ваздуха, буке,
вибрација, јонизујућих и нејонизујућих зрачења.

3.4.1. Заштита земљишта и вода
У циљу очувања квалитета земљишта потребно је водити рачуна о следећем:


неконтролисаном одлагању отпада

 прекомерној употреби средстава за заштиту биља и другим материјама које могу
загадити земљиште и одлагању отпадне амбалаже од средстава за заштиту биља
 да привремено депоновање комуналног отпада са појединачних локација, буде
предвиђено у контејнере и у сопствене канте за смеће које ће се у сарадњи са комуналним
предузећем одвозити на депонију.
 потребно је контејнере за одлагање смећа поставити у оквиру сваке појединачне
локације на одговарајућим бетонским површинама.
 трајно деповање и одлагање отпадних материја било каквог отпада на локацији
предметног плана је забрањено.
 да прикупљање, евакуација и депоновање опасних материја мора бити у
сагласности са Правилником о начину поступања са отпацима који имају својства опасних
материја,(Сл.гл.РС, бр. 54/92).
 складиштење сировина и готових производа на отвореном простору у радној
зони мора бити заштићено од негативних утицаја атмосферија (ветра, кише).
 одређени готови производи који се складиште на отвореном простору, морају
бити тако ускладиштени да не долази до стварања емисије дифузне прашине. Манипулација
са материјалима, транспорт, просејавање и мешање материјала морају бити тако
организовани да се у највећем броју случајева ограничи емисија дифузне прашине.


проблем отпада, који настаје као последица будућих активности у радној зони и
његовог даљег третмана, потребно је решавати кроз сакупљање, транспорт, третман,
рециклажу, поновну употребу и правилно одлагање.

у цињу очувања природних ресурса и заштите животне средине, веома је важно
успостављање оптималног система управљања амбалажом и амбалажним отпадом, у
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сагласности са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, бр.
36/09).
 пре почетка извођења радова на изградњи неопходно је уклонити хумусни слој и
посебно га депоновати и обезбедити од разношења.
 хумус након окончања радова искористити за санацију сваке локације на којој је
предвиђена изградња.
 земљишта код којих постоји могућност загађења, у обавези је спроводити
праћење квалитета подземних вода изградњом контролних пијезометара.
У изради Плана детаљне регулације када је у питању заштита вода неопходно је
предузети све мере у циљу заштите водотока које ће се спроводити :
 редовним одржавањем и обезбеђењем проточности и одговарајућег квалитета
односно категорије воде, и одржавањем канала,
 спречавањем загађ:ивања водотокова, обезбеђењем имовинско-правног и
техничког коридора за приступ и одржавање,
 забрањено је у мелиоративне канале или друге отворене канале испуштати
непречишћене отпадне воде, осим атмосферских и условно чистих расхладних вода које по
Уредби о категоризацији вода одговарају другој класи.
У границама обухвата плана основна превентивна мера је забрана делатности које
могу да угрозе земљиште, надземне и подземне воде, односно код којих то не може да се
спречи одговарајућим техничким и другим мерама.
3.4.2. Заштита ваздуха и заштита од јонизујућих зрачења
Заштита ваздуха од загађивања спроводиће се као интегрални део стратегије,
услова и мониторске мреже контроле квалитета ваздуха за подручје :
 Обавезна је анализа могућих утицаја на стање и квалитет ваздуха (имисија,
емисија) за планирану радну зону; и процена еколошког капацитета, са аспекта утицаја на
квалитет ваздуха при реализацији појединачних Пројеката.
 За сваки пројекат производње у радној зони, у оквиру техничке документације и
потребних студија, посебно анализирати емисију гасова из процеса, са конкретним
решењима за смањење емисије и елиминисање штетних утицаја на атмосферу.
 Сваки технолошки процес у радној зони мора имати техничко–технолошке мере
за смањење емисије загађења у атмосферу (уградњом и постављањем уређаја за
пречишћавање ваздуха – ефикасних филтерских система )
 Заступљеност зеленила такође доприноси смањењу штетних утицаја зато је
неопходно предузети мере биолошке заштите ( озелењавање, пејзажно уређење)
 Дозвољена емисија из постројења у оквиру радних зона ограничава се на
вредности дефинисане Правилником о граничним вредностима емисије („Сл.гласник РС“,
бр. 30/97), с тим што се ГВЕ у случају да постоји више извора у оквиру радне зоне, због
кумулативног дејства, посматрају као један извор.
3.4.3. Заштита од буке и вибрација
Бука и вибрације настају углавном од саобраћаја, због близине аутопута.
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 Бука у индустријским погонима негативно утиче на здравље и опште стање
људи који раде у близини извора буке.
 Контролу звука је могуће постићи на следеће начине: редуковањем извора буке,
умањењем звучног извора или заштитом реципијента (пријемника).
 Различитим техничким решењима могуће је умањити ниво буке који потиче од
машина. Раднике у индустрији који су изложени буци неопходно је опремити опремом која
ће их штитити од буке.

 Бука представља један од најизраженијих утицаја који ауто-пут има на околину.
Обавезан је заштитни појас поред ауто-пута (40 м) чиме ће утицаји који се јављају као
последица експлоатације аутопута бити знатно умањени.
Дозвољени ниво буке не сме да прелази вредности предвиђене одговарајућим
прописима (Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини, СГРС, 54/92).
3.4.4 Сеизмика терена
Планом предвиђено подручје припада зони са умереним степеном сеизмичности од
6-7 МКС.
0

3.4.5. Педолошке карактеристике
Од педолошких типова у зони ПДР су заступљени чернозем, ритска црница
карбонатна и безкарбонатна, ливадска црница карбонатна на лесној тераси.
3.4.6. Климатске и метеролошке карактеристике
Пећиначка општина заузима простор у умереном климатском појасу, кога
карактеришу четири изражена годишња доба, топлије у односу на, док је температурни
минимум у фебруару а максимум у августу.
Температура ваздуха
Температурне прилике у овом делу Срема јасно одражавају континентални карактер
климата. Зимске и летње температуре су уједначене а температуре два прелазна годишња
доба нагло расту односно опадају.
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Средње месечне температуре расту равномерно од јануара до јуна, а затим опадају до
децембра односно до јануара. Најхладнији месец са негативним температурама је јануар( -1 ),
а најтоплији је јули (21.4).
Високе и уједначене летње температуре резултат су интезивног осунчавања ређих
продора хладног ваздуха са запада. Ветрови су ређи и када дувају доносе топле ваздушне
струје са истока и југа. Западни ветрови су хладни и каткада доносе кише, али битније не
снижавају температуре.
Током зимских месеци климатски утицаји из источног и западног квадранта су јачи,
што се одражава на повремена нагла снижавања или повишења температуре. То је условило
огромне амплитуде средњих месечних температура. Мразни дани, односно они код којих је
минимална дневна температура негативна, јављају се просеку 21,5 дана годишње.
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Средње месечне вредности температуре ваздуха (°C) 1961-1990.год Извор:РХМЗ
Србије
Релативна влажност ваздуха
Влажност ваздуха утиче на кондезацију водене паре у ваздуху, односно на стварање
магле, облака снега и кише. Према мерењима вршеним у метереолошким станицама,
забележена су два максимума, примарни у децембру и у јуну, који деле два минимума.
Примарни минимум је у априлу, секундарни у јулу. Док код максимума постоје велике
разлике у релативној влажности, код минимума вредности су готово изједначене.
Облачност
Облачност у знатној мери регулише осунчавање и и зрачење земљишта тако да је
значајан фактор колебања дневних температура. Изражава се са покривеношћу неба
облацима - у десетинама.
Годишња колебања су уславном сагласна са колебањем релативне влажности
ваздуха, али су мања тако да је изражен само један максимум и један минимум. За дневно
колебање температуре важан је број дана са карактеристичном облачношћу Број ведрих дана
најчешћи је летњих месеци.
Падавине
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Падавине су један од најзначајнијих климатских елемената за који је посредно или
непосредно везан читав живот на земљи. Ово долази још више до изражаја у аграрним
срединама какво је подручје општине Пећинци. Просечне годишње количине падавина на
овом подручју крећу се од 630 - 701 мм. Распоред падавина по годишњим добима доста је
равномеран. Неки облици падавина, као што је град, штете усевима.
Најобимније падавине излучују се у јуну и јулу, а најслабије крајем лета и почетком
јесени. Падавине се излучују у облику снега од новембра до априла а снежни покривач
траје у просеку 26,7 дана. То је мало у односу на период са негативним температурама тако
да усеви засејани у јесен, који током зиме изникну, често остану без снежног покривача и
постоји опасност да их оштети мраз. Град пада између марта и августа, а најчешћи је у мају
и јуну.У просеку пада једанпут годишње.
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Средње месечне суме падавина ( мм ) и максимална дневна сума падавина (мм) ГМС
Сремска Митровица, 1961-1990.год. – Извор:РХМЗ Србије
Ветровитост
Највећи број дана током године је ветровит ( укључујући и мања и већа струјања
ваздуха ).Током године такође долази до осцилација и редовно је ветровитији период између
октобра и априла, док су између маја и септембра ветрови знатно ређи. Најчешћи ветрови
над овим подручјем дувају из источног квадранта (са истока и југоистока) и из западног
квадранта (са запада и северозапада).

3.4.7. Заштићена природна добра
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, утврдио је Услове
чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације радне
зоне "Запад I“ к.о.Шимановци и констатовао да у зони обухвата плана нема непокретних
културних добара нити евидентирених археолошких локалитета .
Завод за заштиту споменика културе бр. 291-07/09-3 од 04.08.2009.год. је прописао
услове заштите археолошког наслеђа као што је обавезно праћење земљаних радова од
стране стручне службе овог Завода.
3.4.8. Фауна и флора
Према документацији Завода за Регистар заштићених природних добара,
утврђено је да у планском подручју нема евидентираних заштићених природних добара,
нити простора резервисаних за штету.
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Обзиром да је атар К.О.Шимановци сиромашан природним зеленим
површинама, формирање заштитног зеленог појаса обогатило би простор фауном
шумостепских станишта. Острва зеленила унутар предела омогућавају опстанак
угрожених врста птица и сисара, имају улогу ремизе за ловну дивљач, а такође
обезбеују и гнездилиште птицама певачцама које се хране на пољопривредним
површинама.

Приказ заштићених природних добара на територији Србије

3.4.9. Становништво и привреда
Становништво као и код осталих војвођанских села има у већини заступљене старије
старосне групације, односно, природни прираштај је у опадању.
Код становништва општине Пећинци заступљени су сви видови привредних
активности. Насеље Шимановци са 3.358 становника по попису становништва из 2002. год. је
највеће од 15 насеља општине Пећинци.
У оквиру радне зоне „Запад И“предвиђене су следеће делатности: производња,
прерада, трговина на велико, складиштење сировина и готових производа.
3.4.10 Преглед постојеће и будуће инфраструктуре
Од постојећих објеката и инфраструктуре у самој зони је локални пут ШимановциГолубинци са делом надвожњака изнад аутопута Е-70 (Београд-Загреб) односно прелаз
локалног пута Шимановци-Голубинци .
У новоформираним блоковима на парцелама је могућа изградња производних,
складишних и пословних објекта и пратећих објеката уз пословање и објеката за потребе
инфраструктуре
За функционисање планираних намена и капацитета неопходан је развој комуналне
инфрастуктуре : водовода, електро и тт мреже, изградња гасне мреже, фекалне канализације,
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одвод атмосферских вода, и других уколико се укаже потреба за индустријске комплексе
према сагласностима и условима прибављених од јавних предузећа.
Саобраћај
Планиране трасе саобраћајнице :
 Део сервисне саобраћајнице - на потезу од раскрснице са локалним путем
Шимановци-Голубинци до западне границе обухвата Плана.
 Секундарна саобраћајница успоставља се улица која се наслања на поменуту
примарне-сервисну саобраћајницу у функцији повезивања парцела блока 2 са осталим делом
радне зоне и сервисном саобраћајницом.
Простор плана се граничи са грађевинским подручјем и остварује везу са насељем
преко планиране сервисне саобраћајнице, која почиње на крају Голубиначке улице и
наставља западно у дужини од 597м, до краја границе обухвата плана. Планирана ширина
коридора улице сервисне саобраћајнице је 20м, док је ширина саме саобраћајнице 6м,
односно коловоз са две саобраћајне траке.
Планира се и секундарна саобраћајница за повезивање парцела у блоку 2 са
примарном-сервисном саобраћајницом. Планирана ширина коридора је 16м са коловозом
ширине 6м и две саобраћајне траке.
Вода
Капацитет постојећег водозахвата и месне водоводне мреже тренутно нису решење
водоснабдевања, те ће се тај проблем решавати привременим методама у властитој режији
појединих инвеститора према потребама радних комплекса: за санитарну воду (уколико је
могуће из месног изворишта уз сагласност МЗ Шимановци која газдује истим) или из
властитих бунара који ће за те потребе бити бушени уз прибављање водопривредних услова
надлежног ЈВП „Воде Војводине“ уз пречшћавање до постизања потребних карактеристика
исправне питке воде, док ће се техничка и противпожарна вода обезбеђивати из властитих
бушених бунара.
У простору ПДР ће водоводна мрежа ће представљати део система насељског
водовода из месног водозахвата или пак неког другог изворишта.
У уличним габаритима ће се дефинисати трасе будуће водоводне мреже.
Канализациона мрежа
До реализацује будућег насељског система мреже фекалне канализације одвођење
фекалних и отпадних индустријских вода ће се водити до властитих септичких
(водонепропусних) јама уз обавезан предтретман (сепаратор уља и таложник) до постизања
квалитета воде друге класе.
Уколико се планира испуштање отпадних вода у мелиорационе канале, оне се морају
комплетно пречстити (примарно и секундарно), тако да задовољавају критеријуме другој
класи воде.
У уличним габаритима ће се дефинисати трасе будуће мреже фекалне канализације.
Електроенергетска мрежа
Снабдевње електричном енергијом објеката извешће се изградњом монтажно
бетонске трафо станице (МБТС) инсталисане снаге до 2x1000кВа. За потребе напајања
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будуће ТС је потребно изградити кабел вод каблом типа 20кВ XХЕ 49 А 3x (1x150мм2) од
постојеће ТС 20/0.4кВ Албон до будуће ТС.
У уличним габаритима ће се дефинисати трасе будуће мреже.
Гас
Планира се дистрибутивна гасна мрежа до реализације будућег насељског система
мреже гасовода. У уличним габаритима ће се дефинисати трасе будуће дисрибутивне мреже
гасовода.
ТТ мрежа
У простору Плана не постоји изграђена телекомуникациона мрежа а најближа која је
изграђена налази се у Голубиначкој улици има минималне резерве и не задовољава потребе
планиране радне зоне.
Изградњом, применом нових технологија и оптичких каблова ће се реализовати
планирана телекомуникациона мрежа.
У уличним габаритима ће се дефинисати трасе будуће телекомуникационе мреже.
Одвод атмосферских и подземних вода
Одвод атмосферске и подземне воде са јавних површина ће се вршити путем
отворене каналске мреже уз саобраћајнице.
За атмосферске воде са зауљаних и запрљаних површина (саобраћајнице, паркинзи,
манипулативне површине) пре испуштања предвидети предтретман (сепаратор уља,
таложник) до постизања квалитета воде друге класе.
У уличним габаритима ће се дефинисати трасе будуће отворене каналске мреже.
Регулисање нивоа подземних вода ће се регулисати постојећом мрежом мелиорационих
канала.

4. СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ
Стратешка процена утицаја на животну средину је урађена за потребе израде Плана
детаљне регулације радне зоне „Запад I“ паралелно са њим, односно у фази планирања. За
сваки појединачни будући пројекат у оквиру радне зоне за који надлежни орган утврди да је
то потребно, мора се у складу са Законом о процени утицаја на животну средину
(„Сл.гласник РС“ бр. 135/04,36/09) и подзаконским актима Уредба о утврђивању листе
пројеката („Сл.гласник РС“ бр. 114/08) израдити Студија о процени утицаја на животну
средину и прописати одговарајуће мере заштите.
Стратешка процена утицаја плана никако не може бити замена за Студије о процени
утицаја. Контекст и садржај процеса доношења одлука о плановима у много чему је различит
од доношења одлука о реализацији појединачних пројеката. Због тога се не може сматрати да
је Стратешка процена утицаја директна трансформација процедуре и поступка за процену
утицаја пројеката, за ниво планова.
Стратешка процена утицаја надограђује процену утицаја пројеката, која и даље
остаје важан инструмент процене ефеката у животној средини, у случају појединачних
пројеката, односно објеката.
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За сваки конкретан поднет захтев за изградњу објекта спроводи се процедура, током
које надлежни општински или државни органи одлучују о могућности реализације пројекта,
и о мерама заштите животне средине које је Инвеститор у обавези да спроведе, како би
негативан утицај пројекта на животну средину био елиминисан, тј. сведен на законски
прописане границе.
Чл. 51. Закона о заштити животне
''Министарство може забранити производњу и
одређених активности, на одређено време или
аутономне покрајине, односно јединице локалне
животне средине или здравља људи.''

средине Сл.гл.РС, бр.135/04 и 36/09:
промет одређених производа и вршење
на делу територије Републике, односно
самоуправе ради спречавања угрожавања

У хијерархији просторних планова, план детаљне регулације спада у планске
документе, урбанистичке планове. Имајући у виду ову чињеницу, као и чињеницу да се
стратешке процене утицаја на животну средину израђују за просторне и урбанистичке
планове, нема потребе давати смернице за израду стратешких процена на нижим
хијерархијским нивоима.
Плански документи су просторни и урбанистички планови.
Просторни планови су:
1. Просторни план Републике Србије
2. Регионални просторни план
3. Просторни план јединице локалне самоуправе
4. Просторни план подручја посебне намене.
Урбанистички планови су:
1. Генерални урбанистички план,
2. План генералне регулације,
3. План детаљне регулације.
За све просторне планове Стратешка процена утицаја на животну средину је
саставни део плана.
За све Урбанистичке планове, зависно од врсте документа, Стратешке процене
утицаја су саставни део у оквиру правила уређења.
Надлежности за доношење планских докумената дефинисана су Законом о
планирању и изградњи, (Сл.гл.РС, бр. 72/2009), чл. 35. Урбанистички план доноси
скупштина јединице локалне самоуправе.
5. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ
СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА (МОНИТОРИНГ)
5.1. Опис циљева плана и програма
Уколико се за конкретан пројекат, који се буде реализовао у обухвату ПДР-е, у
оквиру Студије о процени утицаја на животну средину установи да ће на било који начин
угрожавати животну средину, мора се предвидети и мониторинг–праћење стања животне
средине у непосредној околини.
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Том приликом ће се прописати и дефинисати загађујуће материје за које се обавља:


систематско и континуално праћење,



мерна места,



учесталост мерења и


система.

остали технички детаљи од значаја за успостављање мониторинг

“Република, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру своје
надлежности утврђене законом обезбеђују континуалну контролу и праћење стања животне
средине (даљем тексту мониторинг), у складу са овим и посебним законима”–Закон о
заштити животне средине (Сл.гласник РС бр. 135/04 и 36/09, чл. 69.).
Према члану 69. наведеног закона циљеви програма праћења стања животне средине
би били:


обезбеђење мониторинга,



дефинисање садржине и начина вршења мониторинга,



одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга,



дефинисање мониторинга загађивача,






успостављање
достављања података

информационог

система

и

дефинисање

начина

у циљу вођења интегралног катастра загађивача,
увођење обавезе извештавања о стању животне средине према
прописаном садржају
извештаја о стању животне средине.
5.2. Индикатори за праћење стања животне средине

Имајући у виду просторни обухват планова и могућа загађења, за праћење стања
предлажу се следећи показатељи (индикатори):
 праћење стања ваздуха,
 праћење квалитета и квантитета вода,
 праћење квалитета земљишта,
 праћење нивоа буке
5.2.1. Законски оквир
Систем праћења стања животне средине (ваздух, вода, земљиште, опасне, отпадне и
штетне материје, бука, јонизујућа зрачења) регулисан је :
 Законом о заштити животне средине (Сл.гласник РС бр.135/04. 36/09),
 Законом о заштити природе (Сл.гласник РС бр.135/04. 36/09),
 Законом о заштити ваздуха (Сл.гласник РС бр.135/04. 36/09),
 Законом о заштити буке у животној средини (Сл.гласник РС бр.135/04. 36/09),
 Законом о поступању са отпадним материјама (Сл.гласник РС бр. 25/96,
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101/05),
 Законом о водама (Сл.гласник РС бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/05)
 Законом о пољопривредном земљишту (Сл.гласник РС бр. 49/92, 62/06),
 Законом о превозу опасних материја (Сл.лист СФРЈ бр. 27/90 и Сл.лист СРЈ бр.
24/94, 28/96 , 36/09),


Закон о управљање отпадом (Сл.гласник РС бр.135/04. 36/09),

 Законом о заштити од јонизујућег зрачења (Сл.лист СРЈ бр. 46/96, 36/09)


Закон о заштити од пожара (Сл.гл.СРС бр.37/88 и Сл.гл.РС бр.53/93,
67/93,48/94 и 101/2005, 111/2009),

 Закон о заштити ваздуха од загађивања (Сл.гласник РС 54/9362, 36/09), и
подзаконским прописима који су на основу ових закона донети,
 Правилник о методологији за израду интегралног катастра загађивача, (Сл.гл.
94/2007).
5.2.2. Мониторинг систем за контролу квалитета ваздуха
Проучавање и праћење квалитета ваздуха има за циљ контролу и утврђивање степена
загађености ваздуха, као и утврђивања тренда загађења како би се правовремено деловало ка
смањењу садржаја штетних супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет
животне средине (ваздуха, земљишта, вода).
Неопходни улазни подаци се очитавају са аутоматске метеоролошке станице:
температура (ºЦ),
релативна влажност ваздуха (%),
ваздушни притисак (мбар),
биланс Сунчевог зрачења (њ/м2),
брзина ветра (м/с) и
правац ветра (О).
Потребна је и база података опасних материја која садржи следеће елементе:
хемијски елемент,
формула,
физичко-хемијске особине,
ниво концентрације по класама угрожености,
синоними,
запаљивост
Контрола квалитета ваздуха се остварује системским мерењем имисије, праћењем и
истраживањем утицаја квалитета ваздуха на животну средину и извештавањем о резултатима
мерења, праћења и истраживања.
Резултати мерења концентрација загађујућих материја пореде се са граничним
вредностима имисија (ГВИ), на основу обављених анализа утврђује се стање, и предузимају
се одговарајуће мере заштите ваздуха.
Закон о заштити ваздуха од загађивања (Сл.гласник РС 54/92, 36/09) дефинише
основне одредбе, права, обавезе и интересе које су усмерене у правцу очувања квалитета
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ваздуха.
Континуалним мерењима, стручним испитивањима и утврђивањем степена
загађености ваздуха и коришћењем Правилника о граничним вредностима штетних материја,
методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденције
података (Сл.гласник РС 54/92 и 30/99), дате су смернице истраживања, праћења и
утврђивања општег стања загађености ваздуха у насељеним и ненасељеним подручјима.
Правилником је дефинисан квалитет ваздуха на основу добијених дуготрајних (просечних) и
краткотрајних (високих) вредности загађености ваздуха различитим полутантима.
Наведеним Правилником утврђене су загађујуће материје за које се обавља
систематско и континуално праћење, при чему је посебан акценат дат на типичне материје.
Избор полутаната који ће се пратити у току систематске контроле зависи од врсте
емитованих полутаната што је у директној вези са технолошким процесима који су
заступљени у оквиру радних зона и активности и делатности које ће се обављатити у
границама обухвата плана детаљне регулације.
Мрежу мерних места успоставити тако да су, колико је то могуће у урбаним
условима, избегнути утицаји других потенцијалних загађивача (индивидуалних ложишта,
саобраћајница пољопривредно обрадивих површина и др.).
Избор и број мерних места који чине мрежу мониторинга извршити на основу
података о броју становника, броју извора емисије, метеоролошких података (јачини и
учесталости преовлађујућих ветрова на широј територији), као и на основу географске
конфигурације терена.
Мерење емисије обезбеђују загађивачи ваздуха на основу Правилника о граничним
вредностима емисије, начинима и роковима мерења и евидентирања података (“Сл. Гласник
РС”, број 30/97).
5.2.3. Мониторинг систем за контролу квалитета вода
Према Закону о водама, у циљу праћења стања загађености вода врши се
систематско испитивање квалитета површинских и подземних вода, на прописан начин, на
основу Правилника о опасним материјама у водама (Сл.гласник СРС бр. 31/82) и Правилника
о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода (Сл.гласник СРС бр.
47/83), према програму који доноси Влада.
Комунална и друга предузећа која испуштају отпадне воде у реципијенте и јавну
канализацију дужна су да поставе уређаје за мерење, да мере и региструју количине
отпадних вода и да податке о томе достављају јавном водопривредном предузећу.
Предузећа и друга правна лица која имају уређаје за пречишћавање отпадних вода и
мерне уређаје дужна су да ове уређаје одржавају у исправном стању, обезбеде њихово
редовно функционисање и воде дневник рада уређаја за пречишћавање вода, као и да,
уколико испуштају отпадне воде у пријемнике и јавну канализацију, обезбеде испитивање
квалитета воде које испуштају и њихов утицај на пријемник и то преко овлашћених
организација за вршење ових испитивања.
5.2.4. Бука
Према Закону о заштити животне средине, ниво буке у животној средини се
контролише системским мерењем буке које обезбеђује општина, односно инвеститори који у
својим производним погонима буду стварали буку. Мерење буке обављају овлашћене
стручне организације у складу са Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној
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средини (Сл.гласник РС бр. 54/92) и Законом о заштити од буке у животној средини
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09).
5.2.5. Мониторинг отпадних, опасних и штетних материја
Према Закону о заштити животне средине (Сл.гласник РС бр.135/04. 36/09), и Закону
о поступању са отпадним материјама (Сл.гласник РС бр. 25/96, 101/05), прво се уради
карактеризација и категоризација отпада. Заштита од отпадних опасних материја врши се:

прописивањем начина чувања и поступања са појединим отпацима који имају
својства опасних материја,

прописивањем критеријума заштите животне средине за локацију и уређење
депонија отпадних материја,

прописивањем методологије за процену опасности односно ризика од удеса и
опасности од загађивања животне средине мерама припрема за могући хемијски


удес и мерама отклањања последица удеса,


прописивањем начина вођења евиденције о врстама и количинама опасних
материја у производњи, употреби, превозу, промету, складиштењу и одлагању и

сировине.

одређивањем отпадака који се могу користити и прерађивати као секундарне

Законом о превозу отпадних материја уређени су услови под којима се врши превоз
опасних материја и радње које су у вези са тим превозом; припремање материје за превоз,
утовар, истовар и успутне манипулације. Према том закону пошаљилац који даје на превоз
опасну материју дужан је да за сваку пошиљку опасне материје испостави исправу о превозу
и упутство о посебним мерама безбедности које се при превозу опасне материје морају да
предузму и да их преда превознику.
За превоз опасних материја (експлозивних материја, отрова, радиоактивних
материја) потребно је одобрење које издаје надлежни савезни, односно републички органи за
унутрашње послове, за послове здравства, за послове заштите животне средине.
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, бр. 36/09), односи
се на увезену амбалажу, амбалажу која се производи, односно ставља у промет и сав
амбалажни отпад који је настао привредним активностима на територији Републике Србије,
без обзира на његово порекло, употребу и коришћени амбалажни материјал.
Циљ овог закона је да у складу са начелом одрживог развоја обезбеди:
1)

очување природних ресурса;

2)

заштиту животне средине и здравља људи;

3)

развој савремених технологија производње амбалаже;

4)
успостављање оптималног система управљања амбалажом и амбалажним
отпадом у складу са начелом поделе одговорности;
5)

функционисање тржишта у Републици Србији;

6)
превенцију стварања трговинских препрека, избегавање поремећаја и
ограничења у конкуренцији.
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5.2.6. Јонизујућа зрачења
Према Закону о заштити од јонизујућих зрачења, ради откривања присуства,
утврђивања опасности, обавештавања и предузимања мера заштите од јонизујућих зрачења,
врши се, по прописаним условима и на прописан начин, систематско испитивање садржаја
радионуклеида у животној средини (ваздуху, боравишним просторијама, земљишту, рекама,
језерима, чврстим и течним падавинама, биљном и животињском свету, грађевинском
материјалу, предметима опште употребе, води за пиће, животним намирницама и сточној
храни), и то у редовним условима, у случају сумње на ванредни догађај и у току ванредног
догађаја.
5.3. Права и обавезе надлежних органа
Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне
средине иста произилазе из Закона о заштити животне средине (Сл. гл. РС бр. 135/04, 36/09).
Према наведеним члановима поменутог закона права и обавезе надлежних органа су:


Влада доноси програм мониторинга за период од две године,

 Јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији
који мора бити у сагласности са програмом Владе,
 Република и јединица локалне самоуправе обезбеђују финансијска средства за
обављање мониторинга,
 Влада утврђује критеријуме за одређивање броја места и распореда мерних места,
мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате,
методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове и
начин доставлљања података.
 Мониторинг може да обавља и овлашћена организација. Министар одређује
овлашћену организацију,
 Влада утврђује врсте емисије и других појава које су предмет мониторинга
загађивачам методологију мерења, узимања узорака, начин евидентирања, рокове
достављања и чувања података,
 Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке из
мониторинга достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин,
 Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система,
методологију, структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања података, као и
садржину информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност,


Информациони систем води Агенција за заштиту животне средине,

 Министар прописује методологију за израду интегралног катастра загађивача, као
и врсту, начине, класификацију и рокове достављања података,
 Интегрални катастар загађивача води Агенција за заштиту животне средине,
 Загађивач је дужан да о свом трошку доставља прописане податке на начин и у
роковима утврђеним у складу са законом,
 Влада једанпут годишње подноси Народној скупштини извештај о стању животне
средине у Републици,
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 Надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне
самоуправе једанпут у две године подноси скупштини аутономне покрајине, односно
скупштини јединице локалне самоуправе извештај о стању животне средине на својој
територији,
 Извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима
Републике, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.
6. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
Основни стратешки правци система заштите животне средине треба да буду
усмерени на она превентивна деловања која треба да обезбеде или да допринесу стварању
здраве животне средине.
Принципи заштите животне средине се дефинишу, спроводе и уграђују кроз три
фазе:


фаза планирања и пројектовања



фаза изградње и



фаза експлоатације.

У фази планирања и пројектовања остварује се права суштина појма заштите
животне средине јер се још у фази израде просторних и урбанистичких планова сагледава, а
пројектом заштите животне средине обезбеђује превентивна заштита.
Стратешка процена утицаја на животну средину има циљ да детаљно истражи
карактеристике плана, да детектује све могуће негативне утицаје реализације тог плана и да
дефинише мере којима се остварује контрола ових утицаја и њихово свођење у еколошки
прихватљиве границе. Из тог разлога је потребно да постоји јединствена методолошка
основа са јасно дефинисаним корацима за анализу.
Приликом израде предметне Стратешке процене анализиране су и разматране
следеће области:
1. Циљеви и садржаји Плана детаљне регулације радне зоне„ Запад I“у
Шимановцима
2. Плански основ и услови Јавних предузећа,
3. Размотрена су питања заштите животне средине од интереса за предметни план,
4. Дати су разлози за изостављање појединих питања и проблема из стратешке
процене
5.Дате су основне геоморфолошке, хидролошке, климатске и метеоролошке
карактеристике подручја, као и преглед заштићених непокретних и природних добара
6. Приказано је постојеће и планирано стање инфраструктуре
7. Дат је преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју плана
8. Објашњени су општи и посебни циљеви стратешке процене и начин на који су
изабрани одговарајући индикатори који представљају један од инструмената за систематско
идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање
последица.
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9. Процењени су могући утицаји предметног плана на животну средину, и дат је
преглед мера које су предвиђене за смањење негативних утицаја односно повећање
позитивних утицаја на животну средину.
10. Предложени су индикатори за праћење стања као и мониторинг систем за
контролу квалитета ваздуха, земљишта, подземних вода, систем за праћење нивоа буке.
Највећи проблем и тешкоћа која се јавља приликом израде Стратешке процени јесте
чињеница да код нас постоји стални недостатак података о стању животне средине, те је
веома тешко анализирати квалитет животне средине.
Не постоји јединствена и комплетна база података нити информациони систем о
животној средини. Не постоји разрађена методологија избора и коришћења индикатора
(показатеља) параметара животне седине, тј еколошких показатеља у области просторног и
урбанистичког планирања.
Проблем и тешкоћу представља и чињеница да у нашој земљи није посебно законски
регулисано питање специфичних производних постројења у домену заштите животне
средине, осим у склопу правилника о граничним вредностима емисија.
Услед недостатка потребних информација о животној средини на самој локацији, за
израду Извештаја коришћени су расположиви подаци о стању животне средине ширег
простора и подаци добијени на основу вишегодишњег искуства обрађивача и коришћењем
података до којих су дошли обрађивачи у прошлости, са вероватноћом да се исти могу
користити у изради Извештаја о стратешкој процени утицаја предметних планских
докумената.
Проблем за процену утицаја планираних активности на животну средину код
појединачних објеката будућих радних зона, представљала је чињеница да се још увек са
сигурносшћу не зна да ли ће се активности у планираним објектима одвијати на начин и у
обиму приказаним у плану. То значи да је могуће, да поједини производни погони обухвате
већи проценат у искоришћењу објекта, или да се магацински простори користе за
складиштење неких других материјала од оних који су наведени у плану.
Ови проблеми ће се превазићи приликом израде урбанистичких пројеката за
појединачне објекте који ће бити лоцирани у оквиру појединих радних зона, где ће за сваки
објекат, за који надлежни орган утврди потребу, бити израђена Процена утицаја на животну
средину у оквиру које ће се детаљно анализирати могући утицаји планиране активности на
животну средину и предвидети мере заштите.
Посебан проблем је код одређивања еколошких критеријума за објекте за које се не
процењује значајан утицај на животну средину и за које се може издати дозвола за изградњу
без израде Студије о процени утицаја објекта на животну средину. Међутим, код постојања и
најмање дилеме да се изградњом таквог објекта могу проузроковати било какви еколошки
конфликти или због кумулативног дејства више објеката, мора се за такве објекте пре
издавања дозволе за изградњу извршити провера путем захтева о потреби процене утицаја на
животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник
РС“ бр.135/04.36/09) и Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја на
животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05).
Укупна проблематика третирана је у оквиру Закона о заштити животне средине
(„Сл.гласник РС“, бр. 135/04, 36/09) којим су створене основне законске одредбе о
неопходности израде посебних студијских истраживања које се односе на проблематику
заштите животне средине.
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7. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА, НАЧИН НА КОЈИ СУ У ПЛАН
УКЉУЧЕНА ПИТАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Специфичности конкретних услова који се односе на ово истраживање огледају се у
чињеницама да се оно ради као Стратешка процена утицаја на животну средину са циљем да
се детаљно истраже карактеристике плана, и дефинишу карактеристике свих могућих
негативних утицаја, као и на основу таквог свеобухватног сагледавања дефинишу мере
којима се остварује контрола утицаја, односно они се своде у еколошки прихватљиве
границе.
Примењена методологија анализе заштите животне средине, са свим предвиђеним
мерама за спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну средину, даје полазне
основе у циљу одабира делатности у радној зони и критеријуме за праћење релевантних
параметара.
Специфичности предметних планских докумената као и специфичности постојећег
стања животне средине конкретног простора условили су да се примењена методологија у
одређеној мери модификује и прилагоди основним карактеристикама плана.
У смислу општих методолошких начела Стратешка процена утицаја је урађена тако
што су претходно дефинисани: полазни програмски елементи (садржај и циљ плана и
програма), полазне основе, постојеће стање животне средине, захтеви економског развоја као
и примена важеће законске регулативе.
Битан део истраживања је морао бити посвећен:


Квантификовању и вредновању постојећег стања, на основу кога се
могу дати еколошке смернице за планирање,



Квалитативном одређивању могућих утицаја планираних активности
на основне чиниоце животне средине који су послужили и као основни индикатори
у овом истраживању,



Анализи планских решења на основу којих се дефинишу еколошке
смернице за спровођење плана и имплементацију, тј.за утврђивање еколошке
валоризације простора за даљи развој.

Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана и
програма по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите
животне средине и других заинтересованих органа и организација.

8. ЗАКЉУЧЦИ ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО ТОКОМ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ
Током израде стратешке процене предметног плана на животну средину, која је
текла паралелно са израдом плана, разматрана су питања везана за заштиту животне средине
и услови под којима се планиране активности могу реализовати у областима за које постоји
могућност да буду изложене значајном утицају.
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Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите
животне средине и природе као и свих техничко-технолошких мера и прописа утврђених
законском регулативом и условима надлежних органа.
Мере заштите животне средине дефинисане су у контексту заштите основних
чинилаца животне средине (воде, ваздуха и земљишта), што је у фази стратешке процене
утицало на избор релевантних показатеља (индикатора).
Да би се очувао квалитет животне средине у фази будуће изградње и експлоатације
предметних објеката, потребно је усагласити решења инфраструктуре и потенцијалних
извора загађења са свим постојећим прописима, како би се обезбедила заштита ваздуха,
земљишта, површинских и подземних вода.
Пројектом озелењавања фаворизовати аутотохне дрвенасте врсте као и солитерне
примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине а које
не спадају у категорију инвазних. Подизање нових зелених површина фокусирати на
промену намене обрадивих површина.
За заштитни појас према пољопривредним површинама препоручује се примена
високих шикара аутохтоних врста (mešavina trnjine Prunus spinosa, gloga Crataegus monogyna,
divlje ruže Rosa sp., klena Acer campestre, žešlje Acer tataricum i sl.).
На основу резултата извршене стратешке процене на животну средину, уколико се
буду спроводиле прописане мере заштите и праћење стања одабраних индикатора стања
животне средине, обезбедиће се не само заштита животне средине него и унапређење
постојећег стања животне средине.
Резиме предложених мера заштите
Да би се негативни утицаји смањили на најмању могућу меру морају се
континуирано предузимати одређене мере заштите. Она ће се остваривати кроз:
- заштиту ваздуха
- заштиту подземних вода
- заштиту површинских вода
- заштиту од поплава
- заштиту тла
- ветробрану заштиту
- заштиту пољопривредног земљишта.
- заштита од трусних померања тла
Одређене делатности и мере предвиђене планом, које су усмерене на заштиту
ваздуха од загађења су:
 реконструкција и модернизација саобраћајне мреже
 адекватно одлагање комуналног отпада
 формирањем индустријских зона у оквиру превасходно бирајући локације
повољне у односу на ружу ветрова.
 формирање свих категорија зеленила и заштитног зеленила дуж саобраћајница,
око комуналних објеката, радних зона, економија и на сеградираним површинама
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Основне делатности и мере предвиђене планом које су усмерене на заштиту воде од
загађења:


изградња канализационе мреже,

 спровођење неопходне заштите површиских токова контролисањем квалитета
испуштених отпадних вода у реципијент,


изградњом дренажног система за одбрану од подземних вода,



изградњом атмосферске канализације,

 спречавање неконтролисаног црпљења воде из подземља што ће се повољно
одразити на режим подземних вода,
 укрштање и паралелно вођење инфраструктурних водова са водопривредним
каналима изводити према условима водопривредне организације.
Заштиту земљиша од загађења могуће је смањити и свести на минимум уз:
 организовано сакупљање, селекција и изношење смећа на уређено сметлиште,
како би се спречило неконтролисано разношење чврстог отпада,
 контролисану употребу соли, ризле и с.л. у току зимских месеци дуж
саобраћајница јер њихова прекомерна употреба изазива деградацију земље и вода као
природних ресурса а има и негативан утицај и на биљни свет.
 праћење и мерење нивоа загађења земљишта тешким металима који настају као
продукт неправилног одлагања отпада,
 поштовање прописаних агротехничких мера у пољопривреди кроз правилну
примену хемијских средстава за заштиту биља и вештачких ђубрива,
 прописно извођење земљаних радова на изградњи инфраструктуре да се битно
не наруши слојевита структура земљишта
Заштита од ветра
Заштиту од ветра могуће је смањити и свести на минимум формирањем заштитног
зеленог појаса који ће уједно представљати и филтер радне зоне. Посебно обратити пажњу
да зелени масиви буду више заступљени на правцима удара јаких ветрова (западни ветар,
кошава).
Заштита од трусних померања
Заштиту од трусних померања обезбедиће се уз спровођење мера заштите које
прописује надлежни орган за угроженост подручја од 8°С МКЗ скале. Сеизмичке
карактеристике за ово подручје нису нарочити степен ограничења у планирању. Мере
заштите се уклапају у опште законске поставке и прописе који регулишу режим изградње
објеката.
Мере предвиђене планом које се усмерене на заштиту природе су:
-унапређење комуналне опремљености радне зоне адекватним водоснабдевањем,
посебно водом за пиће,


изградња канализационе мреже за одвођење отпадних вода,



изградња постројења за примарно пречишћавање отпадних вода,
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При изградњи индустријских и енергетских објеката који загађују животну средину
неопходно је дефинисати мере заштите и услове за функционисање предвиђених објеката,
без негативног утицаја на околину.

Мерама заштите чинилаца животне средине ће се обезбедити:


непосредна контрола спровођења прописаних мера заштите животне средине;



израда планова заштите у случају хаварија, акцидената и других удеса;


средину;

праћење утицаја вршења разних делатности на режим вода и на животну

 давање предлога за предузимање мера заштите и унапређивања животне
средине и режима вода.
Приликом израде урбанистичких планова
потребно је обратити пажњу на
критеријуме који су дефинисани позитивном законском регулативом из области управљања
и заштите животне средине, као и поштовање мера заштите животне средине које су
дефинисане предметним планом.
Према свему наведеном, закључак Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације радне зоне "Запад 1" је да је план предвидео
све потребне мере како би планиране активности имале што мањи негативни утицај
на квалитет животне средине, што је у функцији циљева одрживог развоја на
предметном простору.
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