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kl
II3BEIIITAJA O CTPATEIIIKOJ NPOIIEHI,I YTI{UAJA HA
XTI4BOTHYCPEAIIHY IINAHA AETAJbHE PE|YJIAUI,IJE
AEJrA PAAHE 3OHE s.2.KO TTTTTMAHOBIII,I

I{IAH

I.

Onou o4ryrorr,r aonocrr ce fl:ran 4erasHe perynaquje Aena paAHe soHe 5.2. KO
L[uuanoequ ( y aa,reu rexcry: fhau 4eral,He peryraquje), z tr4:nelrraj o crpareruxoj
nporleHrryruqaja na NznorHy cpeArinyllnaua 4era;rue perynaquje AenapaAuesoHe5.2. KO
L[ulrauoequ ( y aa,seu rercry: I4soetrraj o crpareurr<ojnpoqeuu) roju cy uspafeulr og
crpaHe(Ba3an))A.o.o.Hoeu Beorpa,4- <,{olryc> orpaHaKJbyrono LIu\uja.
.

qraTf L

O4.nyron o v3paau
fhanolr Aera,'bHepery:raquje o6lxnahen je npocrop AeOI.IHucaH
(<Cr.:rircr
onlIrI'IHa
Il:rana aera,rne perynaquje aena paaHe 3oHe 5.2. KO LllunaaHosuu
Cpeua>,6p.4212008).
.uaH 3.
Ena6opar fhana Aera,tue perynaqrlje cacraBHlrje geo ore OAnyr<eu cacrojr'rce ur
reKcryanHorAe:ra,rpa{z.mor 4era u goxyueuraquje.
E,ra6opar IL'rana aera;r'ne pery,rauuje caAp)Krr:
A) TEKCTYA"IIHI{ AEO:
1. Ysoa
2. fipea,rorspcre ILraHa
pery,rauuje
3. fpaHHuao6yxnarafl,rasa.4era,'uue
fl:raHa
o6yxeara
1
.
Onzc
fpaHnlre
3.
4. floaartu r.rgoryueuraquj a og suauajaza u:pagy fllana
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4.1,.Zsrog ra:fIfI onruruuellehriruu
4.2.lloroNaj, KapaKrepHcruKe
r.ry:roraloxaquje y npocropy
ypeferrau rpalemanpocropa
4.3. OuronsnquJreBrr
5 A qa nr,rqa ra
nnwr
_ _._-lB

cTar6afipr.rpoAHrrx
BpeaHocTr.r
6. llpaeu:ra ypelerra y 3oHr4o6yxBarallnaHa
6.1. lloAena na rpalennncre :oue u qenr{HenpeMayp6aurcrr.rr{Kr.rM
[oKa3aTeJ6rrMa
rr ApyrvM KapaKTepr{cTrrKaMa
6.1.1.llpanunaypeberbano r1e.rrrrHaMa
6.2.llogera na jaBHorr ocraJrorpalenuncro 3eMJr,rrrrrre
6.3. Yp6auucrur.rKuycnoBr43ajaBHenoBprrrr4He
lr janne o6jerre
6.4. fl,raur.ipaua
uunelauuja
6.5. Yc:rogu npr.rKJbyrrerra
Honrzxo6jerara na rr.rpexeun$pacrpyrrype
6.6. Arr.r6uj
eurarHe rle.rrrrne
oA Kynrypuo-ncroplrjcr<orrna.raja
6.7. IloKa{uje rporucaHe 3a Aar6ypa3paAy
xr.rBornecpeArrHerr 3arrrrrrreo,qnoxapa,
6.8. Onruru 14rroce6HlrycnoBr.r3arrrrr.rre
Henof oAa 14yHI4IIITaBaISa

7 . [Ipavuta rpa! erla
7.1. Bpcre r{ HaMerreo6jexara roju ce Mory rpaar4rlrna rpafeeuircxoj napqenu
rpaf eruucre napqene
7.2. Y croeu 3a o6pa3oBar+e
r.rnpenapqe:raquje
7 .2.1. Orr,tr:u ycnoBr napqenaqr.rje
npenapuelauuj
e
7.2.2.lloce6nn ycnoBnnapuenaunjer..r
7.3. llonoNaj o6jexara y oaHocyHa perynaqujy 14y o.4HocyHa rpauuqy rpalennucre
rapUene.Mefyco6ua y4aJ6eHocro6jeKara
o6jexara
cflparHoc'rtr Bprcr4na
7.4. Hajneha4o:BoJr,eHa
7.5. Vcnosu ri HarrrrHo6e:6efersanpucryrra napqenu.Vclonn :a napxuparre
7 .6. Y closu 3allrrlrre cyceAHlrxo6j exara
7.7. ApxzrexroucKo-ecrercKl4Iz o6nuronauu [3pa3 o6jeKara
o6jeKara
7.8. Ycroeu 3a o6HoByI4peKoHcrpyKul.Ijy
7.9. flocel:au ycnoBl43a lcrpa,qny o6jexara
8. tr4n$pacrpynrypa
noBpIrLIHe
8.1. Cao6pahajHe
Mpexy
ua noAoBoAHy
o6jer<a:ra
8.2.Yclosu npuKJbyrreE'a
Mpexy
o6jeKaraHa eneKTpo-eHepfercKy
8.3. Ycnosu nprzr<rsyueea
Mpexy
8.4. Ycnonz npur,ty.reea o6jeKaraHa re.rreKoMyHI4KaIIIzoHy
8.5. Ycnoeu nplrKJryqerrao6jeKaraHa racoBorHyMpexy
8.6. Vc:roeu oAeobella ornaAuux u aruoctfepcKl{x BoAa
8.7. Bo4onpuapeAHlrycnoBli
9. Vc.nosur4Mepe3arrrrvrexlrBorHe cpeallHe
9.1. klseolus Z:neunaja o Crpareurxoj npoIIeHIzyruuaja ua xI4BorHycpeArrHy
10. Ycnoeli qyBalr,a,oApxaBalsan xopulrhema u Mepe3alIrrvre KynrypHe6alnune
HeIIoroAa
11. 3arrrrura oA eneMeHTapHI'Ix
oA 3eMJ6orpeca
11.1.Mepe 3aIrIrLITe
oA Berpa
I 1.2.Mepe3aIIrrI,ITe
11.3.Mepe3arnrrrreoA KrtlrrelI nonnaBa
H noxapa
1 l.4.Mepe3aurure o.4eKcnno3aJe
12. Ycroeu oa I{Hrepeca3a o46paHy:euse
13. Cpegcrnaza peatmsauulyrnar'a v nplluena fllana

E) |PAIDIIqKU
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1.
2.
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4.
5.

I4:soa us fIfI on rzHe flehunuu (nace,te Illlluauoeqll)
Karacrapcr<o-rolorpa$cr<a
r<apraca rpaur.rqorr.r
o6yxaara lllaua
HalreHanoBprxllHa
llo4era najaBHo rr ocrzlJrorpafewrucr<o3eMJ6rrrrrre.
ll:ran napqena{uje
IhaH cao6pahaja.
fl:raHperynaunjen uuneraurje
5a) llonpeunu npo$un cao6pahajnr.rqe
6. llpocropne qe:rune
7. I4n$pacrpyxrypa
8. llrlas o3eneriaBarla

tD AOKYMEHTAIII,IJA
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Oa:ryra o u3pary4fi,raua aera,'rueperyraqllje
Karacrapcr<o-ronorpa$cr<eno.qnore
llporpav 3a r-r3paAy
fl:raua 4erarr,re perynaquje
ycnoBr{
Texur.rqKn
HaAnexHr.rx
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E-rra6oparfl:raua 4era,nnepery,raqujeuspafeu je y qcrnpi:l rpnMepxa y au?urorHoM
r.iy qerr{prrnprrMepKay ArirrrraJruoMo6rzry, oBepeunerraroMCrcynlnuue olrrrrrrHe rz
norrrr{coMnpe4ce4uuxaCrynrrrrrrHeolrrrrrrHe.
qnan 5.
Cacrannu geo lhaua 4era,nneperyraquje je u pl3Belrraj o crparelnKoj rrpoueul{
yruqaj a Ea xr4BorHycpe4uuy flrana AerarbHeperynauzje AenapaAHesoue 5.2. KO
L[uuauorqu na xojn je npu6an:r,enacauacnoct Texuuqr<exolrucltje.
.rnaH6.
y (Cnyx6eHoM
Ona o4.:ryracryla Ha cHary ocMof AaHaoa Aanao6j as,BI'IBaII'a
nr{cry olrnrrrHa cpelta <.

CKYIIruTTIHA

EPOJ:011-18/2009-I
roqnHa
IATVM: 16.06.2009.
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PC", 6poj:1212004),
Kolrrcr.rja
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I43BPIUEHOM
JABHOMyBI4Ay flPEInOfA n,'iAHA AETAJbHE
pEfynArIHJE AE,!A PAIHE 3OHE5.2.K.O.IIfl4MAHOBUI4
A
H3BEIUTAJO CTPATEIIIKOJNPOUEHI4YTI,{UAJAHA XI4BOTHY
CPETI4HYIIJIAHA AETAJbHEPEfYNAIII4JE AEJIA PAAHE 3OHE
5.2.K.O.ULIMAHOBU'I

per),raur.lje
1.VlzpantnpeAnora
fl,raua4era,,uHe
nenapanHezose5.2.K.O.LlJnuaHosqu,
[pr.rcrynyno
ce HaocHoBy
Og,ryxeOnu-rrlrucKor
sehaon[rrr.iHe
lehllHull ("C,r.,rucr
Cpeua",6p.42l08).CrpyuHaKoHrpona
onnrrHua
peryraquje4e,ra
Haqprafl,rauaAera-rbHe
paAHe
3oHe5.2.K.O.LlluvaHosur4
o4pltauaje07.04.2009loawne,
ua rcojojje KonncNja:a
nr.raHoBe
orrIrrtIHeflehnuqn AoHena3aKJbyqaK
Haqpr ,raHa4era.rue
Aace npr4xaBara
ge,rapaAHe
pery,raquje
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yBhayfipeAnofa
2. OrnacojaBHoM
fl,raHagera,tHepery,rarlHje
AenaparHe:oHe5.2.K.O.
IlhlraHoaqnu I,l:oeurajo crpareLlxojnpoueHu
yruuajaHa)Kl.tBorHy
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perylaqnjeAenapaAHe:ose5.2.K.O.[IllrNraHoer]H
o6jaarenje y,4HeBHo[4
AeraJbHe
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5.,oA06.05.2009.ro4r-tre
a 3auHrepecoBaHa
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y npeAnorfl,raHa4era,,lHe
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3. Y rorcyjaeHor
cy ABenHcMeHe
npnve.a6e
o,qcrpaHe$n:l.luxnxrHqa.
4.HajasHojceAHrlun
Kovucuje3arraHoBenojajeoapxaua29.05.2009.roaune,
xoHcraroeaHoje
4a y rorcyjaeuoryBHAa
cy aBenHcMeHe
npul,re46e
rocraB:l,eHe
lr ro:
a) fiHcueuanpHlrel6aHafhaua 4era,l,He
pery,raquje
paAHe
soHe5.2.K.O.
Aena
Illuvauonqu,Crojrcoerah
3ApaaKa
H: Illuilrauoaaq,
y,r.,{euxa6p.l 8.,y xojoj npe4naxe4a y
nrauy6y4enpe4onfeH
HeKarefopucaHn
nyr n.n.6p. 3627xojnce HaJra3H
HarpaHltuh

[peaMerHe3oHeH KojHMjeao caaaaona3noao cBojeK.rr.6p. 3166/l K.O. lllrvauoerln, jep
yKonr4Ko
He6yge nocrojao Heheeuue uMarn nphcryn ua ceoje:eu,'r,l.luren Heheuohs aa
fa Kopncrr4.
6) Ilacuena npuve46a na llran.qera*,Heperraquje ge,rapaaHe3oHe5.2. K.O.
Illuuanooqlr,MapnvnhPa4oeaHaus llhauauoeaqa,y,r.,{evrca6p. 29., y rcojojrpeanaxe aa y
nyr r.n. 6p. 3627 xo.iu ce Hara3n Ha rpaHhrlr.r
n,raHy6y4e npegnufen HeKarefopr4caHu
jep
npeAMerHe
:one rzrojuu je Ao caAaAona3r4o
Ao ceoje rc.n.6p. 3165 K.O. LUarr,ranonqrr,
yKonriKo He 6yAe nocrojao HeheeHurer4Mar npucryn ua cooje lev,'r,uurre n nehe lrohn aa
fa Kopr,tcrr4.
cy 6,,utn npucyrau rroAHocrzouu
nncMeHr.rxnpuveg6n H Hcre ycMeHo
Ha jaeuoj ceAHr.rur.r
o6palNeava raHa A Aar'z'ceoj oarosop ra
o6pa:,roxu.nr.t,a raxole H npeAcraBHr.rrlu
o6pas,roxerue.
V ee:r npurure46e
Crojnosnh 3ApaBKa
r.43
[I]H[,taHogaua
:acrynHnx o6palHsaqaflraHa
4.ra.c.4ao je oAroBopr.ro6pa:,roxenega n.n. 6p. 3 166/l K.O. LllumaHoaqn
,{apxo Eaurrzh,
Crojxoarah 34paoxa n: Lllrlrauoeaqa ce HaJra3H
BaHo6yxBara flraHa, rao n
BJ'racHHurrBo
rc.n.6p-3627 rojaje npe4naerriHrepocoBalba
fioaHocnor]a
nprzue46ev ra Acra A ralr,e
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r4HrepecoBarba
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5. Y HacraeryjaeHeceAHr4ue
ceojecranoeeo nucMeH14M
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- fluclreua npairaen6a
Crojrcoarzh
3gpasxau: Lfluuauosaqa,yLr.levrca 6p. 18.,Ha fl,rau
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palHe:oue
5.2. K.O. LLIuMaHoeurj
3aBeAeHa
noa 6pojem.350aeraJr,He
Aena
He npuxBarace, a npuxBarace Muur'berbe
20l09-lll-05 og 2l .05.2009.ronnHe
o6pafrzeava
fl,raHa.
HaKoHr-rsHerorcraea o6palneava flraHa Kon,tnclrjaje 4oue.na c,re4eheo6pa:roxerre:
3a npeocranhAeo paAHe:one5.2. K.O.
,{oHoruerueufl,raHageta,'tHeperynaur.rje
creopuhece ycnoBlr:a npusoferuenpocropan,raHupaHoj
lIJunaaHoeqH,
uauenn.[o
ror
ILraH
napue,ra
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:aHHTepecoBaHor
nr4ua
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Kopr.tcrrl
Kao
no:rJonpuBpeaHo
aoHo
r-{r4MaflphcTyn aTapcKHMnyTeN't,
3eMJl,HrIrTe
- flucueua nplrueg6aMapuvrahPa4oaaHa
N: Illnvanonaqa,y.n.,{e.rxa6p. 29., Hafl,rau
3aBeIeHanoa 6pojeu 350AerarbHeperyraquje AenapaaHesoHe5.2. K.O. LlluNlauoeqn
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fl,raHa.
Haros n3ueror craea o6palunava[LraHaKouucujaje 4ouera c,re4eheo6pa:.noxerue:
pery,raunjege,rapaAHe3oHe5.2. K.O. LIlHnaauoaqa,
craopnhe
{oHoureru,evfl,raHagera-mHe
c€ ycnoB14:anpuao!erue npocropa nnaHr.rpanojHaueHr.r.
{o AoHotrrert'aror fllana napuela
n14uace Kopr..tcTr4
3aHHTepecoBaHof
Kao nojborrpr.rBpelHo
3eMJbl,IJre 14r4Manpr4cTyrr
aTapcKHM
nyTer\'r.
Onaj I.4:aeurrajKovuo.lje je cacraBHnAeo o6pa3no)Kerba
npeAnofa fl,raHa lera,'sue
pery.naqraje
aena paAHe3oHe5.2. K.O. lllnvaHoeqn h r4cruce Aocras,taCrcynurruHN
orurrr{HeflehnHqrana yceajame.
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Предмет:

План детаљне регулације дела радне зоне 5.2 к.о.
Шимановци

Наручилац:

Група инвеститора

Обрађивач:
„Вазал“ д.o.o. Н. Београд,
„Домус“ огранак Љуково-Инђија

Заступник:

Дарко Башић, д.и.с.

Одговорни урбаниста:

Миодраг Костић, д.и.a.

Стручни тим:

Жана Давидовић д.и.а.
Миливоје Симић д.и.а.
Жељка Јовашевић д.и.г.
Дарко Башић д.и.с.
Бојан Војновић д.и.е.
Дејан Спахић, д.и.м.
Ђура Ковачевић

Техничка обрада:

Ђура Ковачевић

Геодетска обрада:

Геодетски биро „Костић“

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ 5.2. К.О. ШИМАНОВЦИ
Садржај:
•
•

Регистрација предузећа
Лиценца одговорног урбанисте

Текстуални део Плана
1. Увод
2. Граница обухвата Плана детаљне регулације
3. Подаци и документација од значаја за израду Плана
3.1. Извод из ПП општине Пећинци
3.2. Положај, карактеристике и улога локације у простору
3.3. Основни циљеви уређења и грађења простора
4. Правила уређења у зони обухвата Плана
4.1. Подела на грађевинске зоне и целине према
урбанистичким показатељима и др. карактеристикама
4.11. Правила уређења по целинама
4.2. Подела на јавно и остало грађевинско земљиште
4.3. Урбанистички услови за јавне површине и јавне објекте
4.4. Планирана нивелација
4.5. Услови прикључења нових објеката на мреже инфраструктуре
4.6. Амбијенталне целине од културно-историјског значаја
4.7. Локације прописане за даљу разраду
4.8. Општи и посебни услови заштите животне средине и заштите од
пожара, непогода и уништавања
4.9. Средњорочни програм уређења јавног грађевинског земљишта и извори
финансирања
5. Правила грађења
5.1. Врсте и намена објеката који се могу градити на грађевинској парцели
5.2. Услови за образовање грађевинске парцеле
5.2.1. Општи услови парцелације и препарцелације
5.2.2. Посебни услови парцелације и препарцелације
5.3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границу
грађевинске парцеле. Међусобна удаљеност објеката
5.4. Највећа дозвољена спратност и висина објеката
5.5. Услови и начин обезбеђења приступа парцели. Услови за паркирање
5.6. Услови заштите суседних објеката
5.7. Архитектонско-естетски и обликовни израз објеката
5.8. Услови за обнову и реконструкцију објеката
5.9. Посебни услови за изградњу објеката
6. Инфраструктура
6.1. Саобраћајне површине
6.2. Услови прикључења објеката на водоводну мрежу
6.3. Услови прикључења објеката на електро-енергетску мрежу

6.4. Услови прикључења објеката на телекомуникациону мрежу
6.5. Услови прикључења објеката на гасоводну мрежу
6.6. Услови одвођења отпадних и атмосферских вода
6.7. Водопривредни услови
7. Услови и мере заштите животне средине
8. Услови чувања, одржавања и коришћења и мере заштите културне баштине
9. Заштита од елементарних непогода
9.1. Мере заштите од земљотреса
9.2. Мере заштите од ветра
9.3. Мере заштите од кише и поплава
9.4. Мере заштите од експлозије и пожара
10. Услови од интереса за одбрану земље
11. Средства за реализацију Плана и примена Плана

Графички део Плана
1. Извод из ПП општине Пећинци (Насеље Шимановци)
2. Катастарско-топографска карта са границом обухвата Плана
3. Намена површина
4. Подела на јавно и остало грађевинско земљиште. План парцелације
5. План саобраћаја. План регулације и нивелације
5а) Попречни профил саобраћајнице
6. План инфраструктуре
7. План озелењавања

Документација Плана
- Одлука о изради Плана детаљне регулације
- Катастарско-топографске подлоге
- Програм за израду Плана детаљне регулације
- Технички услови надлежних предузећа

1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

На основу чл. 45. став 1. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС,
бр. 47/03 и 34/06) и на основу чл. _____ Статута општине Пећинци (Сл. лист
општина Срема, бр. ____ ), Скупштина општине Пећинци доноси:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ 5.2. К.О. ШИМАНОВЦИ

1. Увод
Изради Плана детаљне регулације дела радне зоне 5.2. к.о. Шимановци
приступа се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела радне
зоне 5.2. у Шимановцима (Сл. лист општина Срема, бр. 42/08).
За Обрађивача Плана је одређена фирма ,,Вазал“ д.о.о. из Новог Београда,
односно, огранак фирме ,,Домус“ Љуково- Инђија.
Правни основ за израду Плана детаљне регулације дела зоне 5.2. у
Шимановцима је Закон о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС, бр. 47/03 и
34/06), 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) као и Одлука о изради Плана детаљне
регулације дела радне зоне 5.2. у Шимановцима (Сл. лист општина Срема, бр.
42/08), чији је саставни део Програм за израду Плана детаљне регулације дела зоне
5.2. у Шимановцима.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације дела зоне 5.2. у
Шимановцима је Просторни План општине Пећинци (Сл. лист оштина Срема,
бр. 07/2007).
Поред наведених Планова, за реализацију Плана детаљне регулације су
важни и Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Шимановци са
елементима Плана детаљне регулације (Сл. лист општина Срема, бр. 4/08) и
План детаљне регулације Југоисточне радне зоне у Шимановцима (Сл. лист
општина Срема, бр. 20/06).

2. Граница обухвата Плана детаљне регулације
Граница обухвата овог Плана су катастарске парцеле бр. 3167, 3168, 3169,
3172, 3171, 3176, 3183/14, 3183/15, 3183/16, 3183/17, 3184, 3185 и део парцеле бр.
3629/2 (пут), све у к.о. Шимановци.
Граница обухвата Плана детаљне регулације дефинисана је на основу
преломних тачака означених у графичком прилогу бр. 2, бројевима од 1 до 12. На
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графичком прилогу уписане су координате преломних тачака границе обухвата
Плана.
Опис границе подручја обухваћеног Планом
Почетна тачка 1 описа границе обухвата Плана налази се у СИ темену
парцеле бр. 3183/16, на међашњој линији са парцелом бр. 3183/2
Од тачке 1 граница се спушта ка ЈИ, до тачке 2, која се налази на укрштању
јужне међе парцеле канала бр. 3418 и парцеле бр. 3194
Од тачке 2 линија се ломи ка ЈЗ, до тачака 3,4 и 5, пратећи јужне међе
парцела канала бр. 3418 и 3417
Од тачке 5 граница се пружа ка ЈИ, до тачака 6 и 7, пратећи источну међу
парцеле канала бр. 3417, при ћему су тачке 6 и 7 ЈИ темена парцеле поменутог
канала
Од тачке 7 граница се ломи ка ЈЗ, до тачака 8 и 9, пратећи јужну међу
парцеле канала бр. 3417
Од тачке 9, која се налази на месту пресека јужне међе пута бр. 3626 и
парцеле канала бр. 3417, границе иде ка северу и то управно од тачке 9 до северне
међе парцеле пута бр. 3626
Од тачке 10 линија се пружа ка ЈЗ, пратећи северну међу парцеле пута бр.
3626, до тачке 11, која се налази у ЈЗ темену парцеле бр. 3167
Од тачке 11 граница се ломи ка СЗ, до тачке 12, пратећи источну међу
парцеле пута бр. 3627, где је тачка 12 у СЗ темену парцеле бр. 3176
Од тачке 12 граница се пружа ка СИ, пратећи северну међу парцеле бр.
3176, до тачке 13, која се налази на месту укрштања источних међа путева бр.
3629/1 и 3629/2 и парцеле бр. 3183/17
Од тачке 13 линија се ломи ка СЗ, до тачке 14, која се налази у СЗ темену
парцеле бр. 3183/17
Од тачке 14 граница се пружа ка СИ, до тачке 1 која је и почетна тачка
описа границе обухвата Плана.
Све наведене парцеле се налазе у к.о. Шимановци.
Површина обухваћена Планом детаљне регулације износи 129.122 м2,
односно, 12,91 ha.

3. Подаци и документација од значаја за израду Плана
Извод из Просторног Плана општине Пећинци
Овим Планом детаљне регулације врши се разрада Просторног Плана
општине Пећинци (Сл. лист општина Срема, бр. 7/2007).
Просторни План општине Пећинци је стратешки плански документ који је
основ за просторно уређење територије општине Пећинци.
Обухват Просторног Плана је у 488,65 км2 а општину Пећинци чини 15
катастарских општина са 15 насељених места. По броју становника, насеље
Шимановци је прво у општини, са 3.358 становника (Попис из 2002. год.).
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Подручје општине Пећинци припада, према Просторном Плану Републике
Србије, појасу интензивног развоја II значаја и налази се у зони утицаја
макрорегионалних центара Београда и Новог Сада и региоанлног центра Сремске
Митровице.
Геосаобраћајни положај општине Пећинци је повољан, обзиром на то да се у
северном делу општине пружа траса Ауто-пута Е-70, при чему општина Пећинци
располаже са два денивелисана укрштања са овим правцем- код Пећинаца и
Шимановаца. Поред овога, важне су и саобраћајнице 2. реда: Р-103 (граница
општине Рума- Пећинци), Р-103/4 (повезује Р-103 са петљом Шимановци), као и Р121 (граница општине Стара Пазова-Пећинци- Купиново).
Основни циљеви Просторног Плана општине Пећинци проистичу из раније
усвојених Планова вишег реда, а у најкраћем обухватају:
1) Постизање рационалне организације и уређења простора усклађењем
његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању
природних и створених вредности и са потребама дугорочног социјалног
и економског развоја
2) Обезбеђење просторних услова за реализацију концепта трајно одрживог
и уравнотеженог развоја подручја
3) Обезбеђење адекватне превенције, минимизирања и контроле свих
облика загађивања
Када је у питању индустрија и привреда, циљеви су следећи:
1) Обезбеђење услова за равномеран развој општине путем квалитативних
промена у сеоским насељима
2) Стварање мера заштите и унапређења пољопривредног земљишта као
основног ресурса
3) Подстицање развоја капацитета везаних за локално сировинско залеђе,
капацитета који немају негативан утицај на животну средину и
капацитета који омогућавају већу запосленост локалног становништва
4) Обезбеђење просторних услова за формирање радних зона са
производно-складишним-претоварним функцијама
5) Између појединих индустријско-просторних јединица обезбедити такве
производно-транспортне везе које не би биле спутаване присуством
других урбаних садржаја нити би долазиле у конфликт са њима.
Просторним Планом општине Пећинци предвиђене су радне зоне ван
грађевинског реона насеља, где је, између осталог, наведена и зона 5.2. у
Шимановцима чији је део предмет овог Плана. За дату зону је предвиђена даља
урбанистичка разрада кроз израду Плана детаљне регулације за целу зону или њен
део.
Опште правило за обезбеђење просторних услова за изградњу објеката
привреде у атару је да се изградња може вршити уколико технологија и обим
транспорта, које ове активности генеришу, не утичу негативно на животну средину
и остале насељске функције, ако су парцеле директно повезане на јавни пут као и
уколико просторне могућности парцеле омогућавају изградњу свих потребних
садржаја у складу са прописаним условима и стандардима.
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Планиране радне зоне у атарима и насељима морају да испуне следеће
услове:
1) Радна зона мора да има довољно простора за потребе одвијања процеса
производње, одговарајућу комуналну инфаструктуру и мора задовољити
услове заштите животне средине
2) У оквиру парцеле могу се планирати пословни објекти, производни,
услужни, складишни, комунални и економски као и објекти у функцији
пољопривреде
3) Основна правила уређења, коришћења и заштите у радним зонама биће
дефинисана израдом Урбанистичких планова за насеље а разрађена
одговарајућом урбанистичком документацијом или одговарајућим
урбанистичким планом за саму радну зону.

Положај, карактеристике и улога локације у простору
Површина обухваћена Планом детаљне регулације износи 129.122 м2,
односно, 12,91 ha.
Парцеле које су обухваћене Планом детаљне регулације налазе се у
југоисточном делу катастарске општине Шимановци, ван грађевинског реона
насеља Шимановци, у зони која је Планом вишег реда дефинисана као радна зона у
атару.
У оквиру обухвата Плана детаљне регулације налазе се следеће парцеле:
•

Катастарске парцеле бр. 3183/16 и 3183/17 к.о. Шимановци, према
Препису листа непокретности бр. 1941 к.о. Шимановци се воде као
њива 5. класе, површине 13.496 и 470 м2 а власник је ,,Office 1
superstore” д.о.о. из Београда, ул. Милошев кладенац 14б.

•

Катастарске парцеле бр. 3183/14 и 3183/15 к.о. Шимановци, према
Препису листа непокретности бр. 1952 к.о. Шимановци се воде као
њива 5. класе, површине 13.369 и 597 м2 а власник је ,,P.V.F Traders”
д.о.о. из Београда, ул. Водоводска бр. 158.

•

Катастарске парцеле бр. 3184 и 3185 к.о. Шимановци, према Препису
листа непокретности бр. 1891 к.о. Шимановци се воде као њива 5.
класе, површине 17.593 и 789 м2 а власник је ,,Forte Mare” д.о.о. из
Београда, ул. Зире Адамовића бр. 6-8.

•

Катастарске парцеле бр. 3171 и 3172 к.о. Шимановци, према Препису
листа непокретности бр. 1972 к.о. Шимановци се воде као њива 5.
класе, површине 2.618 и 57.114 м2 а власник је ,,Panonija Vision” д.о.о.
из Старих Бановаца, ул. браће Загорац бр. 5.

•

Катастарске парцеле бр. 3167, 3168 к.о. Шимановци, према Препису
листа непокретности бр. 1972 к.о. Шимановци се воде као њива 5.
класе, површине 16.560 и 1.973 м2 а власник је ,,Panonija Vision” д.о.о.
из Старих Бановаца, ул. браће Загорац бр. 5.
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•

Катастарска парцела бр. 3169 к.о. Шимановци, према Препису листа
непокретности бр. 1204 к.о. Шимановци се води као њива 5. класе,
површине 8.618 м2 а власник је Јеринић Зоран из Београда, ул.
Сарајевска бр. 34/А.

•

Катастарска парцела бр. 3176 к.о. Шимановци, према Препису листа
непокретности бр. 145 к.о. Шимановци се води као њива 5. класе,
површине 3.626 м2, власник је Република Србија а корисник
Земљорадничка задруга ,,Шимановци" из Шимановаца.

•

Део катастарске парцеле бр. 3629/2 к.о. Шимановци, према Препису
листа непокретности бр. 148 к.о. Шимановци се води као земљиште
под зградом-објектом (некатегорисан пут), површине 917 м2, власник
је Република Србија а корисник је СО Пећинци.

Предметне парцеле чине једну целину која припада к.о. Шимановци.
Парцеле које су предмет овог Плана налазе се у југоисточном делу к.о. Шимановци,
у зони која тангира постојећи грађевински реон насеља Шимановци, односно, у
зони која тангира постојећу југоисточну радну зону у насељу Шимановци.
На предметним парцелама нема изграђених објеката.
Локација је од шимановачке петље удаљена за око 1,0 км.

3.3. Основни циљеви уређења и грађења простора
Основни циљ реализације радне зоне обухваћене Планом је стварање
грађевинских предуслова за изградњу привредних потенцијала, а у складу са
опредељењима из Плана вишег реда. Изградњом планираних садржаја биће
постигнут већи степен привредне развијености општине Пећинци и самог насеља
Шимановци у склопу општине, при чему се, код реализације постављеног циља,
морају испоштовати услови инфраструктурне и комуналне опремљености, услови
заштите животне средине, природни услови и саобраћајно-технички услови.

4. Правила уређења у зони обухвата Плана
4.1. Подела на грађевинске целине према урбанистичким
показатељима и другим карактеристикама
У поставци основног урбанистичког концепта овог простора, опредељујући
фактори су били:
- Основне поставке раније усвојених Измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Шимановци и Плана детаљне регулације ЈИ радне зоне у насељу
Шимановци
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- Постојеће стање на терену у смислу већ започете парцелације за потребе
формирања парцелe планираних комуникација.
Простор обухваћен Планом према специфичностима које ће се на њему
одвијати, према елементима из раније усвојене урбанистичке документације као и
елементи постојећег стања на терену су утицали на то да се простор организјуе на
две просторне целине које ће се међусобно разликовати по намени као и по начину
уређења и коришћења простора. Сходно томе, јасно се издвајају следеће просторне
целине:
• Просторна целина 1- Планирана комуникација
• Просторна целина 2- Планирана радна зона
4.1.1. Правила уређења по целинама
Просторна целина 1
Представља наставак улице Нова бр. 8, која је дефинисана Планом детаљне
регулације ЈИ радне зоне у Шимановцима, захвата парцеле и делове парцела које су
предмет овог Плана. Појас регулације нове улице је 20,0 м са предвиђеном
потпуном комуналном опремљеношћу.
Просторна целина 1 ће, уједно, представљати планирано јавно грађевинско
земљиште, тако да ће, у погледу саобраћаја, планиране саобраћајне површине моћи
користити сва возила под једнаким условима и у складу са важећим Законом (јавни
карактер коришћења). Планирана саобраћајница није део магистралне и региоанлне
путне мреже, већ ће она имати само локални значај на нивоу насеља Шимановци, па
ће, сходно томе, послови око њене изградње и упраљања бити у надлежности
припадајућег Одељења општинске Управе, Одсека за изградњу и одржавање
локалних и некатегорисаних путева.
У оквиру ове целине неће бити дозвољено задржавање и паркирање возила,
манипулисање робом и сл. већ ће се наведене операције моћи одвијати само у
склопу приватних парцела на којима се и одвија процес рада.
Коловоз у оквиру ове просторне целине је потребно димензионисати за
средње-тешки теретни саобраћај и са савременим коловозним застором а у складу
са важећим прописима у овој области. Пројектни елементи коловоза се усвајају за
рачунску брзину од 60 km/h, што је максимално дозвољена брзина кретања возила у
насељу Шимановци.
Минимална ширина коловоза је 6,0 м (за двосмерни саобраћај) са
минималним попречним падом од 2,5 %.
Изградња електроенергетске, телефонске, водоводне, канализационе и
гасоводне инфраструктуре у склопу ове зоне ће се одвијати према условима
надлежних предузеће и у складу са важећим нормама и подзаконским актима који
важе у појединим областима.
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Просторна целина 2
Ова просторна целина намењује се радној зони у склопу које ће бити могућа
изградња оне врсте и намене објеката који су дефинисани кроз Просторни План
општине Пећинци, односно, кроз Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на
животну средину.
Грађевинске парцеле у овој зони морају бити таквих карактеритика да се на
њима може одвијати процес рада, манипулисања и транспорта а да се при том не
омета процес рада на суседним парцелама. Објекти на парцели својом поставком не
смеју угрожавати објекте на суседним парцелама а намена тих објеката мора бити у
складу са прописима из области заштите животне средине. На једној грађевиској
парцели ће бити могућа изградња више пословних објеката, зависно од усвојене
организације и шеме рада. Пожељно је да будући објекти буду добро архитектонски
конципирани, са препознатљивим фасадама и добро уклопљени у дати амбијент.
На истој грађевинској парцели забрањена је изградња објеката дијaметрално
различите намене, при чему рад једног објекта може битно негативно утицати на
сировине, опрему и људе у објекту на истој парцели. На пример, на истој
грађевинској парцели не може се наћи објекат прераде метала и складиште хране.
На парцелама ће, поред главих објеката, бити дозвољена изградња и
помоћних објеката (бунари, септичке јаме, трафо-станице и сл.).
Како се простор обухваћен Планом директно ослања на већ постојећу
радну зону, и овде ће, у складу са раније усвојеном урбанистичком
документацијом бити дозвољена изградња производно-пословних, складишних
и објеката мале привреде и сличних објеката, где ће максимално дозвољена
спратност бити до П+5 (за пословне објекте), до П+0 (за производне) и П+0 (за
помоћне).
Максимално дозвољен коефицијент искоришћености на парцели ће
бити до 75 % док ће максимално дозвољена изграђеност бити до 2,0.
На парцелама ће бити могућа и изградња интерних саобраћајних и
манипулативних површина, у складу са усвојеном шемом рада и у складу са
правилима из области противпожарне заштите. Димензионисање интерних
саобраћајница ће се вршити за потребе највећег меродавног возила које ће се
појавити на парцели а на инвеститорима је избор да ли ће на сопственој
грађевинској парцели саобраћај бити организован као једносмерни или двосмерни.
Прикључење интерних саобраћајница на јавну површину (коловоз) ће се
вршити на основу Техничких услова и сагласности надлежног Одељења општинске
управе, Одсека за изградњу и одржавање локалних путева.
Све слободне површине на парцели потребно је озеленити, при чему се могу
користити травнате површине, декоративно шибље и дрвеће. Минимално учешће
зелених површина у површини поједине грађевинске парцеле је 25%.
Грађевинске парцеле могу се ограђивати заштитном оградом, до висине од
2,20 м, при чему је део ограде ка улици транспарентан.
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4.2. Подела на јавно и остало грађевинско земљиште
Катастарске парцеле бр. 3183/17, 3183/15, 3185, 3629/2, 3171, 3168 као и
делови парцела бр. 3176 и 3169 представљају планирано јавно грађевинско
земљиште у грађевинском реону насеља Шимановци.
Катастраске парцеле бр. 3183/16, 3183/14, 3184, 3172, 3167 као и делови
парцела бр. 3176 и 3169 представљају остало грађевинско земљиште у
грађевинском реону насеља Шимановци.
Подела на јавно и остало грађевинско земљиште је дата у графичком
прилогу бр. 4 овог Плана.

4.3. Урбанистички услови за јавне површине и јавне објекте
У обухвату овог Плана једина јавна површина је продужетак улице Нова бр.
8, са појасом регулације од 20,0 м и са предвиђеном саобраћајницом ширине 6,0 м.
Основни урбанистички услови за ову површину су дати у тачки 8.1. овог Плана.

4.4. Планирана нивелација
Простор обухваћен Планом детаљне регулације налази се на надморској
висини од 75.0 до 76.5 м. Терен је у благом паду од југоистока ка северозападу.
Планом нивелације се предвиђа насипање или засецање терена на тај начин
да се обезбеди планирана кота јавне саобраћајнице, која по ранијој урбанистичкој
документацији износи 75.70 м.
Одговарајућим подужним и попречним падом саобраћајних и
манипулативних површина на осталом грађевинском земљишту потребно је
спречити отицање атмосферских вода ка коловозу на јавној површини.

4.5. Услови прикључења нових објеката на мреже инфраструктуре
У зони која је обухваћена овим Планом не постоји изграђена
инфраструктура, већ се она тек планира. Као основ за планирање овде је узет раније
усвојен План детаљне регулације ЈИ радне зоне у Шимановцима, у смислу наставка
траса већ раније планиране инфраструктуре у овом делу насеља Шимановци.
Пожељно је да се изградња јавних мрежа инфраструктуре врши
синхронизовано (паралелно) са изградњом саобраћајне инфраструктуре.
О детаљнијим условима прикључења на поједине мреже инфаструктуре ће
бити више речи у тачки 8. Текстуалног дела Плана.

4.6. Амбијенталне целине од кулурно- историјског значаја
На простору обухваћеном Планом не постоје објекти од културноисторијског значаја нити постоје позната археолошка налазишта.
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О условима чувања, одржавања и коришћења и мерама заштите културне
баштине биће више речи у тачки 10. Текстуалног дела Плана.

4.7. Локације прописане за даљу разраду
Како се ради о Плану детаљне регулације, Планом се не предвиђају зоне за
даљу разраду у смислу израде нових Планова детаљне регулације.
У складу са раније усвојеном планском документацијом за насеље
Шимановци (плански континуитет) за парцеле на којима се одвија процес рада, за
специфичне садржаје на парцели и у случајевима када имамо више објеката на
парцели, неопходна је израда Урбанистичког пројекта урбанистичко- архитектонске
разраде (Урбанистички пројекат за изградњу) са прибављеним Техничким условима
и Сагласностима надлежних јавних предузећа за конкретне објекте и намене на
парцели.
За потребе парцелације и препарцелације биће израђивани Урбанистички
пројекти парцелације и препарцелације а у складу са условима парцелације из
Плана и на захтев инвеститора.

4.8. Општи и посебни услови заштите животне средине и заштите од
пожара, непогода и уништавања
Мере за заштиту животне средине обухватају мере заштите од негативног
дејства природних фактора (ветра, атмосферских падавина, атмосфреских
пражњења, подземних вода, сеизмичких утицаја) и негативног случајног или
намерног дејства људског фактора у миру и ратним околностима. Немар за
последицу може имати хаварије, механичка и хемијска оштећења, пожаре, хемијска
и радиоактивна зрачења, испарења, непријатне мирисе и друга штетна дејства.
Намера се огледа у разним видовима саботажа.
Елиминисање ових негативних дејстава или свођење на минималне утицаје
постиже се, првенствено, применом позитивних законских прописа, норми и
техничких услова при пројектовању и изградњи, нарочито кроз правилан избор
типа конструкције објекта и фундирања, применом атестираних грађевинских
материјала и опреме, изградњом одговарајуће инфраструктуре, правилним
распоредом објеката на појединим локацијама и озелењавањем као мером за
спречавање негативних утицаја.
Када су у питању посебни услови заштите животне средине, живота и
здравља људи, овде ћемо напоменути да ће за већину планираних објеката у зони
обухвата Плана, пре прибављања одобрења за изградњу, бити потребна израда
Студије о процени утицаја датог објекта на животну средину, а у складу са
конкретном наменом и габаритом планираног објекта.
Како у зони обухвата Плана нема појасева заштите ауто-пута или неког
магистралног путног правца нити траса неког од далековода нити неког другог
значајнијег вода инфраструктуре, то овде неће бити дефинисани посебни услови
заштите у том смислу.
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Услови и мере заштите животне средине су дефинисани у тачки 8.
Текстуалног дела Плана.
На основу Одлуке о изради Стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације дела радне зоне 5.2. у Шимановцима (Сл.
лист општина Срема, бр. 42/08) урађен је Извештај о стратешкој процени утицаја
датог Плана на животну средину.

4.9. Средњорочни програм уређења јавног грађевинског земљишта и
извори финансирања
Након усвајања Плана детаљне регулације следи овера и реализација
пројектно-техничке документације која се већ сада припрема за потребе
пројектовања и изградње коловоза у зони обухваћеној Планом.
Такође, на основу Техничке информације издате од стране Е.Д. ,,Рума" из
Руме, већ након усвајања Плана постоје услови за довођење 20 kV вода у овај део
радне зоне.
На основу овога можемо тврдити да ће се реализација два најважнија
елемента инфраструктурног опремања (коловоз и електроенергетска мрежа)
остварити, најкасније, током 2010. год.
Израду пројектно-техничке документације као и саму градњу коловоза ће
финансирати сами инвеститори овог Плана из својих извора, док ће се изградња
електроенергетске мреже остварити из комбинованих извора- Инвеститори и
Електро-дистрибуција.
Када је у питању изградња водоводне и канализационе мреже, тешко је дати
било какве прогнозе, обзиром на то да реализација ових мрежа зависи од
реализације у самом насељу, с тим да канализациона мрежа уопште не постоји у
насељу док је за водоснабдевање утврђена претходна изградња нових водозахвата.
Финансирање изгардње водоводне и канализационе мреже је предвиђено
искључиво из буџета Општине, односно, Републике.

5. Правила грађења
5.1. Врсте и намена објеката који се могу градити на грађевинској
парцели
У зони комуникација (јавна површина) дозвољена је, искључиво, изградња
објеката саобраћајне и остале инфраструктуре а према условима из овог Плана.
У радној зони (остало грађевинско земљиште) дозвољена је изградња
производно-пословних, складишних и објеката за пружање услуга, зависно од
технолошког поступка који се одвија на парцели.
Намена објеката који се могу изградити у радној зони условљена је тиме да
намена планираних објеката неће ни на који начин угрожавати човекову околину
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као ни природне и створене вредности. У радној зони је дозвољена изградња
објеката производње и прераде различитих врста робе и материјала, складиштење
различитих врста робе, пружање услуга, канцеларијско пословање и сл. а све у
складу са условима и мерама заштите животне средине.
Поред овог услова, мора бити испоштован и услов да се целокупна делатност
одвија на сопственој парцели, рачунајући главне и помоћне објекте, саобраћајне и
манипулативне површине, контролу улаза, сву потребну инфраструктуру и опрему.
Грађевинске парцеле могу се ограђивати заштитном оградом до висине од
2,20 м. Део ограде ка улици је транспарентан. Стубови ограде се постављају на
сопственој грађевинској парцели. Врата и капије ограде се не смеју отварати ка
регулационој линији.
Планом се не предвиђају посебне зоне (парцеле) зеленила, тако да ће се оно
формирати у склопу обе врсте парцела (јавно и остало грађевинско земљиште) на
тај начин што ће се на радним парцелама формирати ободно, као тампон зона
између суседних објеката, док ће се на јавној површини зеленило формирати у
слободној зони између тротоара и коловоза.

5.2. Услови за образовање грађевинске парцеле
Планом се предвиђају општа и посебна правила и услови за формирање
грађевинске парцеле, при чему се општа правила односе на радну зону док се
посебна правила односе на зону комуникација, у складу са раније утврђеном
поделом земљишта на јавно и остало грађевинско земљиште.
У зони обухвата Плана постоје парцеле и у приватној и у државној својини.
Парцеле у државној својини су неотуђиве док се парцеле или делови парцела у
приватној својини могу Планом предвидети за јавно земљиште, када то налаже
виши интерес. Основ за проглашење таквог земљишта за јавно је, између осталог,
усвојен План детаљне регулације.
Парцелација (уситњавање) и препарцелација (укрупњавање) парцела ће се
вршити на захтев инвеститора, а у складу са одредбама из Закона о планирању и
изградњи (Сл. гласник РС, бр. 47/03 и 34/06) и у складу са Правилима у условима
формирања парцела из овог Плана.
Приликом парцелације и препарцелације потребно је тежити да
новоформиране грађевинске парцеле имају облик правоугаоника, квадрата или
правилног трапеза.

5.2.1. Општи услови парцелације и препарцелације
Као што је речено раније, општа правила се односе на парцеле у радној зони,
односно, на парцеле на којима је могућа изградња објеката пословања.
Новоформиране грађевинске парцеле морају имати директан излаз на јавни
пут.
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Минимална ширина уличног фронта за грађевинске парцеле у овој зони је
25,0 м за све намене.
Минимална површина грађевинске парцеле је 3.000 м2 за све намене.
Највећи дозвољени коефицијент искоришћености на парцели је 75%,
рачунајући и саобраћајне и манипулативне површине.
Највећи дозвољени коефицијент изграђености на парцели је 2,0.
У графичком прилогу бр. 4 (Подела на јавно и остало грађевинско
земљиште. План парцелације) је дато могуће решење парцелације у зони обухвата
Плана.

5.2.2. Посебни услови парцелације и препарцелације
Посебни услови (правила) се односе на дефинисање парцела јавних објеката,
у овом случају парцеле планиране комуникације и, евентуално, формирање парцела
за потребе постављања уређаја и опреме (трафо-станице, мерно-регулационе гасне
станице и сл.), зависно од утврђених потреба и услова које постављају надлежна
јавна предузећа.
Парцеле у овој зони и за наведене намене не морају бити правилног облика.
На овим грађевинским парцелама дозвољен је коефицијент искоришћености до 100% са коефицијентом изграђености до 2,0.
За потребе парцела инфраструктурне опреме не важе услови о минималној
површини из тачке 5.2.1., већ парцеле у тим случајевима могу бити и мање.

5.3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе
грађевинске парцеле. Међусобна удаљеност објеката
Објекти се постављају на грађевинске линије које, као скуп линија, одређују
положај објекта у односу на регулациону линију (линија која раздваја јавно од
осталог грађевинског земљишта) и у односу на међашње линије са суседним
парцелама.
Простор између успостављених грађевинских линија је простор за изградњу
на датој локацији а у складу са дозвољеним урбанистичким параметрима на
парцели и у складу са потребним објектима дате намене.
У односу на регулационе линије, објекти се постатвљају на предње
грађевинске линије које нису на растојању мањем од 10,0 м.
У односу на границе са суседним парцелама, објекти се постављају на бочне
грађевинске линије, на растојањима која нису мања од 2/3 висине вишег објекта,
односно, на растојању од минимум 5,0 м у односу на међашњу линију са суседном
парцелом, при чему се обезбеђује да минимално растојање између два објекта на
суседним парцелама буде минимум 10,0 м.
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Ових растојања се треба придржавати и у случајевима када на истој
грађевинској парцели имамо више пословних објеката (технолошка шема), пре
свега из разлога безбедности у случајевима акцидената и за потребе приступа датим
објектима.
Као помоћни објекти који се могу предвидети на парцелама у зони обухвата
Плана могу се навести различите врсте остава за алате и опрему и слични објекти.
Сходно томе, минимално растојање помоћних и главних објеката на парцели је 5,0
м.
Друга врста помоћних објеката који се могу предвидети на парцели су
бунари, септичке јаме, трафо-станице и сл. чија конкретна растојања у односу на
суседене објекте и међе и у односу на објекте на сопственој парцели зависе од
прописаних Техничких услова надлежних јавних поредузеће и установа (за
конкретне намене) и од важећих норми и стандарда који се примењују у датим
областима.

5.4. Највећа дозвољена спратност и висина објеката
Вертикалном регулацијом утврђује се максимално дозвољена спратност
објеката, максимално дозвољена висина објеката као и коте подова објеката.
•
•
•

Максимално дозвољена спратност је:
За пословне објекте (управа, администрација и сл.) до П+5
За производне објекте до П+0
За економске и помоћне објекте до П+0.

Прва и друга категорија објеката могу имати сутеренске или подрумске
просторије уколико то дозвољавају услови хидротехниче или геотехничке природе.
Максимално дозвољена висина производно-пословних и складишних
објеката зависи од конкретне намене датих објеката и од технолошке шеме рада,
али треба тежити томе да максимална висина објеката не буде већа од 20,0 м.
Максимално дозвољена висина помоћних објеката на парцели је 7,5 м.
Коте подова свих врста објеката у зони обухвата Плана су минимум 0,20 м
од коте тротоара а зависиће од конкретне намене и техничко- технолошких захтева
процеса рада.

5.5. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели. Услови за
паркирање
Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавни пут (улицу) и то
непосредно (директно) или посредно (према Уговору о праву службености пролаза).
Приступ се мора остварити до свих објеката и у дно парцеле за потребе приступа
противпожарним возилима и возилима који се баве одржавањем мелиорационих
канала (уколико они постоје).
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Како се ради о радној зони, минимална ширина саобраћајног прикључка на
јавни пут је 6,0 м, без обзира на то да ли се ради о једносмерном или двосмерном
кретању возила.
Минимални унутрашњи полупречник саобраћајног прикључка је 12,0 м.
Саобраћајне прикључке на јавни пут је потребно предвидети са зацевљењем
уколико на конкретној локацији постоје отворени канали (мелирациони или канали
атмосферске канализације), односно, потребно их је предвидети у виду зацевљених
мостића (ћуприја). Код израде Техничке документације, у овим случајевима, је
потребна Сагласност предузећа или установе која газдује датим каналом.
Како у зони обухвата Плана детаљне регулације не постоје магистрални ни
регионални путни правци, Техничке услове и Сагласности на прикључење на јавни
пут ће издавати надлежна Одељење општинске Управе, Одсек за изградњу и
одржавање локланих путева.
У зони планиране улице (јавна површина) није дозвољено заустављање и
паркирање возила, манипулисање робом и сл. већ ће се те операције одвијати на
сопственој парцели власника пословних објеката. Сходно томе, власници објеката
(инвеститори) имају право избора хоће ли се саобраћај на свакој од појединих
парцела одвијати једносмерно или двосмерно и избора начина самог манипулисања
на парцели, а све то у складу са правилима уређења и грађења из Плана и на основу
димензија усвојеног меродавног возила које ће се појавити на парцели.
За потребе одређивања потребног броја паркинг места на сопственој
парцели, за путничке аутомобиле, користити следеће нормативе:
Табела 1: Нормативи паркирања
Намена
Јединица мере
м2
Управно-адм. зграде
м2
Индустрија
запослени
запослени
Складишта
м2
Продајни простор

1 ПМ на ....
40-60
100-150
15-50
3-5
40-60

5.6. Услови заштите суседних објеката
Изградњом новог објекта не сме се ни на који начин угрозити објекат на
суседној парцели, нити у смислу намене објекта нити у смислу статике.
Планом се предвиђа да у радној зони минимално растојање објекта у односу
на суседну међашњу линију буде 5,0 м, односно, да се омогући да минимално
растојање између два објекта буде минимум 10,0 м. За објекте већих висина објекат
мора бити удаљен за зону обрушавања објекта, односно, на растојањо од 2/3 висине
вишег објекта.
Приликом планирања и изградње објеката узети у обзир зону сеизмичности
која важи у зони обухваћеној Планом и узети у обзир ону врсту грађевинског
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материјала, опреме и инсталација које су у складу са важећим нормама и
стандардима у грађевинарству.
Пожељно је формирање заштитног зеленила према суседним објектима.
Отвори на фасадама планираног објекта према суседном објекту морају бити
са парапетима од минимум 1,8 м или са непровидним стаклом.
Није дозвољено, према суседу, испуштање непријатних мириса и честица
загађеног ваздуха путем техничких справа из производних просторија и
технолошких поступака.

5.7. Архитектонско- естетски и обликовни израз објеката
Производни објекти морају бити пројектовани за конкретне намене (уз
примену важећих стандарда, норматива и прописа) у ликовно- естетском изразу
примереном датој средини али и у складу са захтевима које поставља савремена
архитектура и савремени начин живота.
Објекти се граде од трајних и квалитетних материјала (традиционалних или
савремених) који су атестирани.
За објекте већих димензија и сложеније намене обавезно је испитивање
носивости тла а на основу добијених резултата вршиће се статички прорачун, избор
конструктивног система и фундирање.
Сви објекти у зони обухвата Плана морају имати заступљену заштиту од
сеизмичких утицаја на 60 MCS скале.
Кроз адекватан избор материјала и применом одређених техничких мера
потребно је обезбедити сигурност објеката на негативне утицаје ветрова,
електричних пражњења и сл.
Фасаде објекта су од материјала и у боји по избору инвеститора, при чему
треба тежити томе да се, кроз примену одређених архитектонских облика,
употребљених материјала и боја успостави јединствена естетски визуелна целина у
оквиру грађевинске парцеле, односно, радног комплекса.
Главни отвори на фасади су ка улици (главни улаз, управни део), односно, ка
сопственом дворишту (отвори за манипулисање и сл.). Отвори ка ближем суседу су
са мањим габаритима и са већим парапетима.
Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона а
кровни покривач у складу са нагибом крова.
Кров може бити једноводан, двоводан или сложен.
Нагиб кровних равни је од 20 до 250, при чему се атмосферска вода са
кровних равни слива у сопствено двориште.
Максимално дозвољена висина надзитка поткровне етаже је 1,60 м.
Економски и помоћни објекти могу бити од скромнијих грађевинских
материјала али увек уз задовољење функционалности према намени, статичности и
уз задовољење осталих техничких услова и естетских критеријума.
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Сви објекти, зависно од намене, морају бити опремљени потребним
инсталацијама, при чему су инсталације електрике, водовода и канализације
обавезне, док су инсталације грејања и телефонске инсталације по избору
инвеститора.

5.8. Услови за обнову и реконструкцију објеката
За објекте који ће бити постојећи у време трајања Плана, обнова и
реконструкција се може дозволити под следећим условима:
•
•
•

Замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру
услова датих овим Планом
Реконструкција постојећег објекта може се дозволити ако се извођењем
радова на објекту неће нарушити услови дати овим Планом
Ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог
Плана, реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта.

5.9. Посебни услови за изградњу објеката
Како се овде ради о радној зони, у којој се може претпоставити постојање
производно- складишних објеката одређених специфичних карактеристика и
намена, овде се неће дефинисати неки посебни услови за изградњу.
На овом месту ћемо само извршити напомену да ће се за одређене врсте
објеката, без обзира на постојање Стратешке процене утицаја Плана на животну
средину, морати радити Студија о процени утицаја објекта (пројекта) на животну
средину а на основу Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и листе за коју се може захтевати процена утицаја на животну
средину (Сл. Гласник РС, бр. 84/05). За такве објекте ће се, тек након прибављеног
позитивног мишљења на Студију и у складу са датим специфичностима објекта,
издавати Извод из Плана.

6. Инфраструктура
6.1. Саобраћајне површине
Овде се, пре свега, мисли на услове изградње и уређења саобраћајних
површина у склопу јавне површине (улица Нова бр. 8 у Шимановцима) и на
местима саобраћајних прикључака на јавни пут, при чему ће се изградња и уређење
саобраћајница на приватним парцелама одвијати према условима инвеститора, у
зависности од конкретне намене на парцели.
Услови изградње и уређења саобраћајних површина су следећи:
•

Коловоз у улици Нова бр. 8 ће се димензионисати за средње-тешки теретни
саобраћај, а у складу са Законом о јавним путевима (Сл. гласник РС, бр.
101/05) и у складу са Правилником о основним условима које јавни
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путеви морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја (Сл.
лист СФРЈ, бр. 35/91)
•

Коловоз предвидети са минималном ширином од 6,0 м (2x3,0 м) и
предвидети га са савременим коловозним застором са горњим хабајућим
слојем у виду цемент-бетона или асфалт-бетона

•

Минимални попречни нагиб коловоза је 2,5%, за потребе ефикасног
одвођења атмосферских вода, при чему подужни пад може бити 0,0%

•

На местима насипа предвидети добро набијене банкине уз коловоз, односно,
на местима усека предвидети риголе, са падом од минимум 4,0% усмереним
од коловоза ка регулационој линији

•

У појасу регулације улице Нова бр. 8 предвидети пешачке комуникације
(тротоаре) минималне ширине од 1,5 м са попречним падом од минимум
1,0% усмереним од регулационе линије ка коловозу. Заштитне тротоаре око
планираних објеката и пешачке комуникације, са истим елементима, је
потребно предвидети и на грађевинским парцелама које чине остало
грађевинско земљиште, при чему ове пешачке комуникације треба да имају
најмањи могући број конфликтних тачака са моторним саобраћајем

•

Саобраћајни прикључци на јавни коловоз морају бити изведени од истог
материјала и са истим карактеристикама као и сам јавни коловоз.
Минимална ширина саобраћајног прикључка је 6,0 м са минималним
полупречником кривине од 12,0 м.

•

Саобраћајне прикључке на јавни пут је потребно предвидети са зацевљењем
уколико на конкретној локацији постоје отворени канали (мелирациони или
канали атмосферске канализације), односно, потребно их је предвидети у
виду зацевљених мостића (ћуприја). Такође, на местима укрштања
саобраћајница са осталом подземном инфраструктуром потребно је
предвидети одређене мере заштите инфраструктурних коридора

•

Грађевинске парцеле на којима се планира изградња пословних објеката
потребно је организовати тако да се сав транспорт, паркирање и
манипулисање одвија на сопственој парцели. За потребе паркирања број
паркинг места за аутомобиле и теретна возила се одређује у складу са бројем
запослених, односно, у складу са датом делатношћу на парцели. Паркинг
место за путнички аутомобил је минималне димензије 2,5 x 5,0 док је за
теретна возила минимално 3,0 x 25,0 м.

6.2. Услови прикључења објеката на водоводну мрежу
Према постојећем стању, у зони обухвата Плана, не постоји изграђена
водоводна мрежа нити постојећа насељска мрежа пружа могућности за снабдевање
водом нових потрошача. Сходно томе, раније усвојеном урбанистичком
документацијом за насеље Шимановци предвиђају се нови водозахвати или
повезивање насељске мреже на регионалне системе. Као прелазно решење, а у
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складу са Законом о водама (Сл. гласник РС, бр. 46/91, 53/93 и 54/96) постоји
могућност коришћења бунара који би се копали на сопственој грађевинској парцели
од стране власника парцела, односно, корисника планираних пословних објеката.

6.3. Услови прикључења објеката на електроенергетску мрежу
На основу Претходних услова издатих од стране ,,Електровојводина" д.о.о.,
Нови Сад-,,Е.Д. Рума", за прикључење планираних објеката у зони која је
обухваћена Планом детаљне регулације, потребно је изградити монтажно-бетонску
трафо-станицу (МБТС) инсталисане снаге до 630 kVA.
Напајање 20 kV напоном реализовати кабл водом типа 20 kV XHE 49 A
3x(1x150 mm2) из будуће ТС 20/0,4 kV ,,Перутнина" која се планира у близини
предметне локације.
На овај начин са поменутог кабл вода 20 kV се може обезбедити максимална
једновремена снага од 150 kW. За ангажовање веће једновремене снаге биће
потребна изградња новог кабл вода 20 kV, који ће се финансирати сразмерним
учешћем заинтересованих инвеститора у радној зони.

6.4. Услови прикључења објеката на телекомуникациону мрежу
На основу Техничких услова издатих од стране ,,Телеком Србија" а.д.Извршна јединица ,,Сремска Митровица", у делу обухвата Плана детаљне
регулације не постоји изграђена ТТ мрежа. Најближа ТТ резерва се налази
северозападно у односу на предметне парцеле, на растојању од око 300 м.
Заједничком изградњом са будућим инвеститорима и применом нових технологија
наведена локација ће бити телекомуникационо покривена.

6.5. Услови прикључења на гасоводну мрежу
У насељу Шимановци не постоји гасоводна мрежа, већ се она тек планира а
у складу са раније усвојеном урбанистичком документацијом.
Приликом изградње гасоводне мреже потребно је придржавати се
Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање
дистрибутивног гасовода од ПЕ цеви (Сл. лист СРЈ, бр. 20/92).
Према наведеном правилнику, цеви гасовода се укопавају на дубини од 0,6
до 1,0 м, при чему се гасовод поставља између тротоара и коловоза, односно,
између коловоза и канала атмосферске канализације. Уколико је гасовод испод
мелиорационог канала, цеви гасовода су у челичној цеви на минималној дубини
укопавања од 1,5 м од дна канала док код осталих канала није потребна заштитна
цев а дубина је 1,0 м. Уколико је гасовод испод коловоза, цеви гасовода се
предвиђају у заштитним челичним цевима на дубини од 1,0 м.
Минимално растојање гасовода у односу на ивицу коловоза је 0,5 м, док је у
односу на темељ објекта минимално растојање 1,0 м. Није дозвољено полагање
гасовода испод објеката високоградње.
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У табели бр. 2 дат је приказ минималних растојања за случајеве укрштања
или паралелног вођења трасе гасовода у односу на трасе остале инфраструктуре и у
односу на поједине објекте.
Табела 2: Минимална растојања трасе гасовода
Укрштање
Други гасовод
0,2
Водовод и канализација
0,2
НН и ВН каблови
0,3
ТТ кабл
0,3
Високо зеленило
Темељ грађ. објекта
Топловод
0,2

Паралелно
0,4
0,4
0,6
0,5
1,5
1,0
1,5

За потребе изградње унутрашњих гасних инсталација у објкетима, потребно
је придржавати се Правилника о унутрашњим гасним инсталацијама (Сл. лист
СРЈ, бр. 20/92).

6.6. Услови одвођења отпадних и атмосферских вода
У целом насељу Шимановци није решен проблем канализационе мреже, већ
се она тек планира. Као прелазно решење могу се користити водонепропусне
септичке јаме које би се градиле на сопственој грађевинској парцели и чији би
капацитет зависио од конкретне намене планираног објекта. Од врсте отпадних
вода зависи и потреба за, евентуалним, предтретманом отпадних вода пре
испуштања у водонепропусне септичке јаме.
Минимално растојање ових јама, у односу на објекте и међашње линије са
суседним парцелама, је 3,0 м.
За одвођење атмосферских вода, у појасу регулације нове улице, потребно је
предвидети отворене канале, минималне ширине 1,50 м.
Одвођење атмосферских вода са манипулативних површина и кровова
објеката на грађевинским парцелама могуће је директно на зелене површине
планираних комплекса, обзиром на то да за ове воде није потребан предтретман.
Одвођење ових вода се врши захваљујући хоризонталним и вертикалним
олучњацима и пројектованим падом саобраћајних и манипулативних површина.

6.7. Водопривредни услови
Предметна зона обухвата делове мелиорационих канала бр. ,,74" (к.п. бр.
3417), канала бр. ,,74-1" (к.п. бр. 3183/15) и канала бр. ,,91" (к.п. бр. 3418).
Према ажурираним подацима добијеним из Службе за Катастар
непокретности из Пећинаца, к.п. бр. 3417 не постоји како је дато у условима ЈВП
,,Воде Војводине" већ је она сада у виду две к.п. које се воде под бројевима 3629/1 и
3629/2 и које се воде као некатегорисани путеви у месту у власништву Републике
Србије са правом коришћења од стране општине Пећинци.
Наиме, према условима ЈВП ,,Воде Војводине" траса канала бр.,,74" се
измешта на нову трасу која је у графичком прилогу означена као траса ,,К-18-1".
19

Водни режим каналске мреже не сме бити угрожен изградњом нових
објеката на предметној локацији.
У обалном појасу мелиорационих канала, у ширини од 5,0 м, не могу се
градити никакви објекти нити постављати ограда, ради проходности појаса за
пролаз механизације која одржава канале.
Израда Плана детаљне регулације мора бити у складу са општим концептом
каналисања, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу општине
Пећинци.
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 и технолошке отпадне воде.
Забрањено је у мелиорационе и друге отворене канале испуштати било које
отпадне воде, осим атмосфреских и условно чистих, које по Уредби о
категоризацији одговарају II b класи вода.

7. Услови и мере заштите животне средине
У складу са чл. 19. Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС, бр.
135/04), Просторним Планом утврђују се зоне изградње на одређеним локацијама
зависно од капацитета животне средине и степена оптерећења као и циљева
изградње унутар одређених делова на тим локацијама. Просторним и
урбанистичким Плановима прописује се да се уређење простора, коришћење
природних богатстава, изградња објеката или извођење радова може вршити под
условом да се не изазову трајна оштећења или значајне промене природних облика,
загађивање или на други начин деградирање животне средине.
Ради заштите природних вредности и животне средине, у припремању,
доношењу и спровођењу одлука о планирању и уређењу простора и насеља и
изградњи објеката, неопходно је просторно одвојити индустријске зоне и
индустријске објекте од зоне за становање, као и планирати измештање постојећих
индустријских објеката који у већој мери загађују животну средину.
У складу са чл. 62. Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС, бр.
135/04), општина, односно Град предузима мере за заштиту од буке и у том циљу
одређује зоне насеља, зоне одмора и рекреације и обезбеђује систематско мерење
буке.
У складу са Одлуком о изради Стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације дела радне зоне 5.2. у Шимановцима
(Сл.лист општина Срема, бр. 42/08), за зону обухваћену Планом је неопходна
израда наведене Стратешке процене.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детањне регулације на
животну средину, као саставни део Плана, садржи следеће:
•
•
•

Полазне основе
Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора
Процене могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење
негативних утицаја
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•
•
•
•

Смернице за ниже хијерархијске нивое
Програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана
Приказ начина одлучивања и начина на који су питања животне средине
укључена у План, опис разлога одлучујућих за изабрани садржај Плана из
угла разматраних варијантних решења
Опис, подела и рангирање локација и просторних целина обухваћених
Планом према степену ризика и могућем еколошком оптерећењу животне
средине и капацитету животне средине.

У складу са Законом о процени утицаја на животну средину (Сл. Гласник
РС, бр. 135/04), за све објекте који су предвиђени, а који могу имати значајан утицај
на животну средину, потребно је поднети захтев о потреби Процене утицаја
надлежном Органу.

8. Услови чувања, одржавања и коришћења и мере
заштите културне баштине
Правни основ за утврђивање мера заштите, услова чувања, одржавања и
коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту је Закон о
културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 71/94).
У ширем окружењу предметне локације, на подручју општине Стара Пазова,
у атару села Крњешевци, налази се евидентирани археолошки локалитет ,,Мало
Кувалово" где су константовани културни слојеви од праисторије до касног средњег
века. Околина предметног простора је археолошки испитивана, те има конкретних
података о археолошким налазима, те се, стога, одређују следеће мере заштите:
•
•
•
•
•

Обавезно праћење земљаних радова од стране стручне службе Завода за
заштиту споменика културе Сремска Митровица
Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка
налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања
локације
Уколико се наиђе на архитектонске остатке приликом ископа, извођење
земљаних радова мора се наставити ручно
Инвеститор је дужан да благовремено, најкасније два дана пре почетка
пријави Заводу извођење земљаних радова
Приликом изградње објеката у делу југоисточне радне зоне у Шимановцима
потребно је тражити појединачне услове за сваки објекат.

9. Заштита од елементарних непогода
9.1. Мере заштите од земљотреса
На основу Претходних услова издатих од стране републичког сеизмолошког
Завода, под бројем 021-702/08, насеље Шимановци се налази у зони 60 MCS скале.
Сходно томе, код израде Техничке документације за конкретан објекат потребно је
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примењивати стандарде и норме у грађевини за дати степен вероватноће појаве
земљотреса датог интензитета.
9.2. Мере заштите од ветра
Простор општине Пећинци па, самим тим, и простор обухвата Плана
детаљне регулације, карактеришу преовлађујући ветрови из правца запада,
северозапада и југоистока (кошава).
Заштита од утицаја ветра подразумева: планирање и извођење објекта у
отпорног на ветар и планирање заштитног појаса зеленила.
9.3. Мере заштите од киша и поплава
Извођење адекватне атмосферске канализације са прописаним техничким
карактеристикама је основна урбанистичка мера за заштиту од јаких киша и
поплава.
9.4. Мере заштите од експлозије и пожара
На основу Претходних услова издатих од стране Министарства унутрашњих
послова, Сектор за заштиту и спасавање- Одсек Сремска Митровица, не постоје
посебни грађевинско-технички и технолошки услови, већ је потребно придржавати
се:
• Закона о заштити од пожара (Сл. Гласник СРС, бр. 37/88)
• Закона о енергетици (Сл. Гласник РС, бр. 84/2004)
• Правилника о садржини и начину израде техничке документације за објекте
високоградње (Сл. Гласник РС, бр. 15/08)
• Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења (Сл. лист СРЈ, бр. 11/96)
• Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара (Сл. лист СФРЈ, бр. 30/91)
• Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређење платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од
пожара (Сл. лист СРЈ, бр. 08/95)
• Правилника о техничким нормативима за заштиту НН мрежа и припадајућих
трафо-станица (Сл. лист СФРЈ, бр. 13/78 и 37/95)
• Правилника о техничким нормативима за изградњу подземних
ел.енергетских водова (Сл. лист СФРЈ, бр. 51/73 и 69/73)
• Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и
експлозија (Сл. лист СФРЈ, бр. 24/87)
• Приликом пројектовања грађевинских конструкција користити материјале
чија ватроотпорност задовољава стандард ЈУС У.Ј1.240 и осталих техничких
прописа.
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10. Услови од интереса за одбрану земље
На основу издатог Обавештења од стране Министарства Одбране- Управа за
инфаструктуру, под бројем 3299-3, за израду Плана детаљне регулације нема
посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
Обавештење је саставни део Документације Плана детаљне регулације.

11. Средства за реализацију Плана и примена Плана
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђују се од инвеститора,
односно, од власника предметних парцела које су у обухвату Плана.
Доношењем овог Плана детаљне регулације стварају се услови за
парцелацију и препарцелацију предметних парцела у циљу одвајања јавног од
осталог грађевинског земљишта и услови за издавање Извода из Плана који ће
садржати правила уређења и грађења за конкретне објекте на новоформираним
грађевинским парцелама.
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3. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА

4. УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА НАДЛЕЖНИХ
ОРГАНА, ИНСТИТУЦИЈА И ЗАВОДА

5. ПРОГРАМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ

На основу чл. 45. став 1. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник
РС, бр. 47/03 и 34/06) и на основу чл. _____ Статута општине Пећинци (Сл.
лист општина Срема, бр. ____ ), Скупштина општине Пећинци доноси:

ПРОГРАМ
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ЗОНЕ 5.2. У ШИМАНОВЦИМА

1. Увод
Изради Програма за израду Плана детаљне регулације дела зоне 5.2. у
Шимановцима приступа се на основу Уговора склопљеног између фирме
,,Вазал“ д.о.о. из Новог Београда- огранак ,,Домус“ Љуково- Инђија, са једне, и
предузећа ,,Office 1 superstore” д.о.о., ,,P.V.F. Traders” д.о.о., ,,Forte Mare” и
,,Panonija Vision”, са друге стране, при чему је Програм основ за доношење
Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела зоне 5.2. у Шимановцима која
се објављује у Службеном листу општина Срема.
За Обрађивача Плана је одређена фирма ,,Вазал“ д.о.о. из Новог
Београда, односно, огранак фирме ,,Домус“ Љуково- Инђија.
Правни основ за израду Плана детаљне регулације дела зоне 5.2. у
Шимановцима је Закон о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС, бр. 47/03 и
34/06), 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) као и Одлука о изради Плана
детаљне регулације дела зоне 5.2. у Шимановцима чији је саставни део
Програм за израду Плана детаљне регулације дела зоне 5.2. у Шимановцима.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације дела зоне 5.2. у
Шимановцима је Просторни План општине Пећинци (Сл. лист оштина
Срема, бр. 07/2007), који је израђен у складу са Просторним Планом
Републике Србије (Сл. Гласник РС, бр. 13/96) и Просторним Планом
инфраструктурног коридора Ауто-пута Е-70, граница Хрватске- Београд
(Добановци) (Сл. Гласник РС, бр. 69/03).
Поред наведених Планова, за реализацију Програма су важни и Измене и
допуне Плана генералне регулације насеља Шимановци са елементима
Плана детаљне регулације (Сл. лист општина Срема, бр. 4/08) и План
детаљне регулације Југоисточне радне зоне у Шимановцима (Сл. лист
општина Срема, бр. 20/06).
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2. Предлог врсте Плана
У складу са Законом о планирању и изградњи и у складу са положајем,
величином и просторним карактеристикама подручја обухваћеног Планом, као
врста Урбанистичког Плана се предлаже План детаљне регулације.
На основу чл. 27., тачке 1. и 5. Правилника 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), План детаљне регулације се израђује за:
•

Подручја ван насељеног места, у складу са Просторним Планом,
ради утврђивања општег интереса и покретања поступка за
прибављање и проглашење јавног грађевинског земљишта и то за
коридоре јавних путева, инфраструктурне и енергетске коридоре,
енергетске објекте, обалне појасеве и комуналне објекте ван
насељених места

•

Део насеља ради промене граница јавног грађевинског земљишта
као и за потребе одређивања новог јавног грађевинског земљишта
за које се предвиђа покретање поступка за прибављање и
проглашење јавног грађ. земљишта, односно, промена постојеће
регулације, уколико се иста не може спровести по Генералном
плану или Плану генералне регулације.

У складу са Законом, Планом детаљне регулације се одређује, односно
ближе разрађује:
• Подела грађевинског реона на јавно и остало грађевинско
земљиште
• Трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску,
водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру
• Висинске коте раскрсница улица (нивелациони план)
• Намене површина које су претежно планиране у грађевинском
реону
• Подела на зоне или целине са истим правилима грађења
• Локације за јавне објекте
• Границе јавног грађевинског земљишта са елементима за
обележавање на катастарској подлози
• Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске
линије
• Нивелационе коте улица и јавних површина (Нивелациони план)
• План парцелације.

3. Опис границе обухвата Плана
Граница захвата овог Плана су катастарске парцеле бр. 3167, 3168, 3169,
3172, 3171, 3176, 3183/14, 3183/15, 3183/16, 3183/17, 3184, 3185 и део парцеле
бр. 3629/2 (пут), све у к.о. Шимановци.
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Граница обухвата Плана детаљне регулације дефинисана је на основу
преломних тачака означених у графичком прилогу бр. 2, бројевима од 1 до 12.
На графичком прилогу уписане су координате преломних тачака границе
обухвата Плана.

4. Подаци и документација од значаја за израду Плана
Извод из Просторног Плана општине Пећинци
Овим Планом детаљне регулације врши се разрада Просторног Плана
општине Пећинци (Сл. лист општина Срема, бр. 7/2007) који је, опет, усклађен
са плановима вишег реда- Просторним Планом Републике Србије и Просторним
Планом инфраструктурног коридора Ауто-пута Е-70, граница Хрватске- Београд
(Добановци).
Просторни План општине Пећинци је стратешки плански документ који
је основ за просторно уређење територије општине Пећинци.
Обухват Просторног Плана је у 488,65 км2 а општину Пећинци чини 15
катастарских општина са 15 насељених места. По броју становника, насеље
Шимановци је прво у општини, са 3.358 становника (Попис из 2002. год.).
Подручје општине Пећинци припада, према Просторном Плану
Републике Србије, појасу интензивног развоја II значаја и налази се у зони
утицаја макрорегионалних центара Београда и Новог Сада и региоанлног центра
Сремске Митровице.
Геосаобраћајни положај општине Пећинци је повољан, обзиром на то да
се у северном делу општине пружа траса Ауто-пута Е-70, при чему општина
Пећинци располаже са два денивелисана укрштања са овим правцем- код
Пећинаца и Шимановаца. Поред овога, важне су и саобраћајнице 2. реда: Р-103
(граница општине Рума- Пећинци), Р-103/4 (повезује Р-103 са петљом
Шимановци), као и Р-121 (граница општине Стара Пазова-Пећинци- Купиново).
Основни циљеви Просторног Плана општине Пећинци проистичу из
раније наведених Планова вишег реда, а у најкраћем обухватају:
1) Постизање рационалне организације и уређења простора усклађењем
његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању
природних и створених вредности и са потребама дугорочног
социјалног и економског развоја
2) Обезбеђење просторних услова за реализацију концепта трајно
одрживог и уравнотеженог развоја подручја
3) Обезбеђење адекватне превенције, минимизирања и контроле свих
облика загађивања
Када је у питању индустрија и привреда, циљеви су следећи:
1) Обезбеђење услова за равномеран развој општине путем
квалитативних промена у сеоским насељима
2) Стварање мера заштите и унапређења пољопривредног земљишта као
основног ресурса
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3) Подстицање развоја капацитета везаних за локално сировинско
залеђе, капацитета који немају негативан утицај на животну средину
и капацитета који омогућавају већу запосленост локалног
становништва
4) Обезбеђење просторних услова за формирање радних зона са
производно-складишним-претоварним функцијама
5) Између појединих индустријско-просторних јединица обезбедити
такве производно-транспортне везе које не би биле спутаване
присуством других урбаних садржаја нити би долазиле у конфликт са
њима.
Просторним Планом општине Пећинци предвиђене су радне зоне ван
грађевинског реона насеља, где је, између осталог, наведена и зона 5.2. у
Шимановцима чији је део предмет овог Програма. За дату зону је предвиђена
даља урбанистичка разрада кроз израду Плана детаљне регулације за целу зону
или њен део.
Опште правило за обезбеђење просторних услова за изградњу објеката
привреде у атару је да се изградња може вршити уколико технологија и обим
транспорта, које ове активности генеришу, не утичу негативно на животну
средину и остале насељске функције, ако су парцеле директно повезане на јавни
пут као и уколико просторне могућности парцеле омогућавају изградњу свих
потребних садржаја у складу са прописаним условима и стандардима.
Планиране радне зоне у атарима и насељима морају да испуне следеће
услове:
1) Радна зона мора да има довољно простора за потребе одвијања процеса
производње, одговарајућу комуналну инфаструктуру и мора задовољити
услове заштите животне средине
2) У оквиру парцеле могу се планирати пословни објекти, производни,
услужни, складишни, комунални и економски као и објекти у функцији
пољопривреде
3) Основна правила уређења, коришћења и заштите у радним зонама биће
дефинисана израдом Урбанистичких планова за насеље а разрађена
одговарајућом урбанистичком документацијом или одговарајућим
урбанистичким планом за саму радну зону.

Положај, карактеристике и улога локације у простору
Површина обухваћена Планом детаљне регулације износи 129.122 м2,
односно, 12,91 ha.
Парцеле које су обухваћене Планом детаљне регулације налазе се у
југоисточном делу катастарске општине Шимановци, ван грађевинског реона
насеља Шимановци, у зони која је Планом вишег реда дефинисана као радна
зона у атару.
У оквиру обухвата Плана детаљне регулације налазе се следеће парцеле:
•

Катастарске парцеле бр. 3183/16 и 3183/17 к.о. Шимановци, према
Препису листа непокретности бр. 1941 к.о. Шимановци се воде
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као њива 5. класе, површине 13.496 и 470 м2 а власник је ,,Office 1
superstore” д.о.о. из Београда, ул. Милошев кладенац 14б.
•

Катастарске парцеле бр. 3183/14 и 3183/15 к.о. Шимановци, према
Препису листа непокретности бр. 1952 к.о. Шимановци се воде
као њива 5. класе, површине 13.369 и 597 м2 а власник је ,,P.V.F
Traders” д.о.о. из Београда, ул. Водоводска бр. 158.

•

Катастарске парцеле бр. 3184 и 3185 к.о. Шимановци, према
Препису листа непокретности бр. 1891 к.о. Шимановци се воде
као њива 5. класе, површине 17.593 и 789 м2 а власник је ,,Forte
Mare” д.о.о. из Београда, ул. Зире Адамовића бр. 6-8.

•

Катастарске парцеле бр. 3171 и 3172 к.о. Шимановци, према
Препису листа непокретности бр. 1972 к.о. Шимановци се воде
као њива 5. класе, површине 2.618 и 57.114 м2 а власник је
,,Panonija Vision” д.о.о. из Старих Бановаца, ул. браће Загорац бр.
5.

•

Катастарске парцеле бр. 3167, 3168 к.о. Шимановци, према
Препису листа непокретности бр. 1972 к.о. Шимановци се воде
као њива 5. класе, површине 16.560 и 1.973 м2 а власник је
,,Panonija Vision” д.о.о. из Старих Бановаца, ул. браће Загорац бр.
5.

•

Катастарска парцела бр. 3169 к.о. Шимановци, према Препису
листа непокретности бр. 1204 к.о. Шимановци се води као њива 5.
класе, површине 8.618 м2 а власник је Јеринић Зоран из Београда,
ул. Сарајевска бр. 34/А.

•

Катастарска парцела бр. 3176 к.о. Шимановци, према Препису
листа непокретности бр. 145 к.о. Шимановци се води као њива 5.
класе, површине 3.626 м2, власник је Република Србија а
корисник Земљорадничка задруга ,,Шимановци" из Шимановаца.

•

Део катастарске парцеле бр. 3629/2 к.о. Шимановци, према
Препису листа непокретности бр. 148 к.о. Шимановци се води као
земљиште под зградом-објектом (некатегорисан пут), површине
917 м2, власник је Република Србија а корисник је СО Пећинци.

Предметне парцеле чине једну целину која припада к.о. Шимановци.
Парцеле које су предмет овог Програма налазе се у југоисточном делу к.о.
Шимановци, у зони која тангира постојећи грађевински реон насеља
Шимановци, односно, у зони која тангира постојећу југоисточну радну зону у
насељу Шимановци.
На предметним парцелама нема изграђених објеката.
Локација је од шимановачке петље удаљена за око 1,0 км.
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5. Анализа и приказ стања природних вредности
Територија Шимановаца налази се у јужном делу Срема. Рељеф овог
подручја настао је деловањем ендогених сила, односно, тектонским покретима
(набирањем и спуштањем), као и деловањем егзогених сила (сендиментацијом и
ерозијом). Као последица ових деловања створене су три рељефне целине:
Лесна зараван, лесна тераса и алувијална раван.
Терен је у овом подручју благо заталасан, готово раван, са просечном
надморском висином од 70-80 мнм.
У хидролошком погледу, цело подручје југоисточног Срема се налази на
територији која обилује подземним водама, из разлога што се ово подручје
налази у ,,ракљама" између две велике реке- Дунава и Саве, а само насеље
Шимановци се налази у близини реке Саве. Ово је условљено и чињеницом да
се испод плодног слоја црнице налази песковити слој испод кога се налази
водонепропусан слој глине, тако да се воде лако скупљају и творе подземне
природне резервоаре.
У сеизмолошком смислу ово подручје је подложно земљотресима до VI
степена MCS, тако да се код израде пројектно-техничке документације мора
водити рачуна да се сви објекти пројектују са одговарајућим степеном
сеизмичке отпорности.
Предметно подручје има умерено континенталну климу коју
карактеришу екстремне зиме и лета а умерена и блага пролећа и јесени.
Ваздушна струјања (ветрови) су најчешће југоисточног смера према
северозападу и обрнуто. Јужни ветар је најмање заступљен. Просечна брзина
ветрова се креће од 1,6 до 3,6 m/s.
Средње годишње висине падавина су приближно 633 mm/m2, од чега се
највише излучи у летњим месецима.
На овом подручју, у делу обухвата Програма, нема регистрованих
заштићених природних и културних добара. Заштићена станишта представника
животињског света се налазе удаљена од насеља Шимановци.

6. Концепт Плана
6.1. Подела на грађевинске целине према урбанистичким
показатељима и другим карактеристикама
У поставци основног
опредељујући фактори су били:

урбанистичког

концепта

овог

простора,

- Основне поставке раније усвојених Измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Шимановци и Плана детаљне регулације ЈИ радне зоне у
насељу Шимановци
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- Постојеће стање на терену у смислу већ започете парцелације за
потребе формирања парцелe планираних комуникација.
Простор обухваћен Планом према специфичностима које ће се на њему
одвијати, према елементима из раније усвојене урбанистичке документације као
и елементи постојећег стања на терену су утицали на то да се простор
организјуе на две просторне целине које ће се међусобно разликовати по намени
као и по начину уређења и коришћења простора. Сходно томе, јасно се издвајају
следеће просторне целине:
•
•

Просторна целина 1- Планирана комуникација
Просторна целина 2- Планирана радна зона

Просторна целина 1
Представља наставак улице Нова бр. 8, која је дефинисана Планом
детаљне регулације ЈИ радне зоне у Шимановцима, захвата парцеле и делове
парцела које су предмет овог Програма. Појас регулације нове улице је 20,0 м са
предвиђеном потпуном комуналном опремљеношћу.
Просторна целина 1 ће, уједно, представљати планирано јавно
грађевинско земљиште, тако да ће, у погледу саобраћаја, планиране
саобраћајне површине моћи користити сва возила под једнаким условима и у
складу са важећим Законом (јавни карактер коришћења). Планирана
саобраћајница није део магистралне и региоанлне путне мреже, већ ће она
имати само локални значај на нивоу насеља Шимановци, па ће, сходно томе,
послови око њене изградње и упраљања бити у надлежности Дирекције за
изградњу општине Пећинци.
У оквиру ове целине неће бити дозвољено задржавање и паркирање
возила, манипулисање робом и сл. већ ће се наведене операције моћи одвијати
само у склопу приватних парцела на којима се и одвија процес рада.
Коловоз у оквиру ове просторне целине је потребно димензионисати за
тешки теретни саобраћај и са савременим коловозним застором а у складу са
важећим прописима у овој области. Пројектни елементи коловоза се усвајају за
рачунску брзину од 60 km/h, што је максимално дозвољена брзина кретања
возила у насељу Шимановци.
Минимална ширина коловоза је 6,0 м (за двосмерни саобраћај) са
минималним попречним падом од 2,5 %.

Просторна целина 2
Ова просторна целина намењује се радној зони у склопу које ће бити
могућа изградња оне врсте и намене објеката који су дефинисани кроз
Просторни План општине Пећинци, односно, који су наведени у тачки 4.1. овог
Програма.
Грађевинске парцеле у овој зони морају бити таквих карактеритика да се
на њима може одвијати процес рада, манипулисања и транспорта а да се при
том не омета процес рада на суседним парцелама. Објекти на парцели својом
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поставком не смеју угрожавати објекте на суседним парцелама а намена тих
објеката мора бити у складу са прописима из области заштите животне средине.
На једној грађевиској парцели ће бити могућа изградња више пословних
објеката, зависно од усвојене организације и шеме рада. Пожељно је да будући
објекти буду добро архитектонски конципирани, са препознатљивим фасадама и
добро уклопљени у дати амбијент.
Како се простор обухваћен Програмом директно ослања на већ
постојећу радну зону, и овде ће, у складу са раније усвојеном
урбанистичком документацијом бити дозвољена изградња производнопословних, складишних и објеката мале привреде и сличних објеката, где
ће максимално дозвољена спратност бити до П+5 (за пословне објекте), до
П+1 (за производне) и П+0 (за економске и помоћне).
Максимално дозвољен коефицијент искоришћености на парцели ће
бити до 75 % док ће максимално дозвољена изграђеност бити до 2,0.
У зони која је обухваћена Програмом неће бити дозвољена изгардња
следећих објеката: Никлеарних и др. објеката за производњу никлеарне
енергије и складиштење радиоактивних отпадних материја, објеката базне
и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене металургије, објеката
за прераду коже, крзна и каучука, објеката за производњу целулозе и
папира и објеката за прераду неметалних минерала. Поред овога,
забрањена је и градња постројења и уређаја за уклањање отпада
спаљивањем и хемијским поступцима као и објеката за производњу,
складиштење и уништавање опасних материја и штетних материјала и
отпада који има својство опасних материја.
Поред овога, на парцелама ће бити могућа и изградња интерних
саобраћајних и манипулативних површина, у складу са усвојеном шемом рада и
у складу са правилима из области противпожарне заштите. Димензионисање
интерних саобраћајница ће се вршити за потребе највећег меродавног возила
које ће се појавити на парцели а на инвеститорима је избор да ли ће на
сопственој грађевинској парцели саобраћај бити организован као једносмерни
или двосмерни. Прикључење интерних саобраћајница на јавну површину
(коловоз) ће се вршити на основу Техничких услова и сагласности надлежне
Дирекције за изградњу општине Пећинци.
Све слободне површине на парцели потребно је озеленити, при чему се
могу користити травнате површине, декоративно шибље и дрвеће. Минимално
учешће зелених површина у површини поједине грађевинске парцеле је 30%.
Грађевинске парцеле могу се ограђивати заштитном оградом, до висине
од 2,20 м, при чему је део ограде ка улици транспарентан.

6.2. Подела на јавно и остало грађевинско земљиште
Катастарске парцеле бр. 3183/17, 3183/15, 3185, 3629/2, 3171, 3168 као и
делови парцела бр. 3176 и 3169 представљају планирано јавно грађевинско
земљиште у грађевинском реону насеља Шимановци.
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Катастраске парцеле бр. 3183/16, 3183/14, 3184, 3172, 3167 као и делови
парцела бр. 3176 и 3169 представљају остало грађевинско земљиште у
грађевинском реону насеља Шимановци.
Подела на јавно и остало грађевинско земљиште је дата у графичком
прилогу бр. 3 овог Програма.

6.3. Урбанистички услови за јавне површине и јавне објекте
У захвату овог Плана једина јавна површина је продужетак улице Нова
бр. 8, са појасом регулације од 20,0 м и са предвиђеном саобраћајницом ширине
6,0 м. Основни урбанистички услови за ову површину су дати у тачки 6.1. овог
Програма.

6.4. Планирана нивелација
Простор обухваћен Планом детаљне регулације налази се на надморској
висини од 75.0 до 76.5 м. Терен је у благом паду од југоистока ка северозападу.
Планом нивелације се предвиђа насипање или засецање терена на тај
начин да се обезбеди планирана кота јавне саобраћајнице, која по ранијој
урбанистичкој документацији износи 75.70 м.
Одговарајућим подужним и попречним падом саобраћајних и
манипулативних површина на осталом грађевинском земљишту потребно је
спречити отицање атмосферских вода ка коловозу на јавној површини.

6.5. Објекти и мреже саобраћајне и остале инфраструктуре. Услови
за прикључење нових објеката на мреже инфраструктуре

6.5.1. Услови изградње и уређења саобраћајница
Овде се, пре свега, мисли на услове изгардње и уређења саобраћајних
површина у склопу јавне површине (улица Нова бр. 8 у Шимановцима) и на
местима саобраћајних прикључака на јавни пут, при чему ће се изградња и
уређење саобраћајница на приватним парцелама одвијати према условима
инвеститора, у зависности од конкретне намене на парцели.
Услови изградње и уређења саобраћајних површина су следећи:
•

Коловоз у улици Нова бр. 8 ће се димензионисати за тешки теретни
саобраћај, а у складу са Законом о јавним путевима (Сл. гласник РС,
бр. 101/05) и у складу са Правилником о основним условима које
јавни путеви морају да испуњавају са гледишта безбедности
саобраћаја (Сл. лист СФРЈ, бр. 35/91)
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•

Коловоз предвидети са минималном ширином од 6,0 м (2x3,0 м) и
предвидети га са савременим коловозним застором са горњим хабајућим
слојем у виду цемент-бетона или асфалт-бетона

•

Минимални попречни нагиб коловоза је 2,5%, за потребе ефикасног
одвођења атмосферских вода, при чему подужни пад може бити 0,0%

•

На местима насипа предвидети добро набијене банкине уз коловоз,
односно, на местима усека предвидети риголе, са падом од минимум
4,0% усмереним од коловоза ка регулационој линији

•

У појасу регулације улице Нова бр. 8 предвидети пешачке комуникације
(тротоаре) минималне ширине од 1,5 м са попречним падом од минимум
1,0% усмереним од регулационе линије ка коловозу. Заштитне тротоаре
око планираних објеката и пешачке комуникације, са истим елементима,
је потребно предвидети и на грађевинским парцелама које чине остало
грађевинско земљиште, при чему ове пешачке комуникације треба да
имају најмањи могући број конфликтних тачака са моторним саобраћајем

•

Саобраћајни прикључци на јавни коловоз морају бити изведени од истог
материјала и са истим карактеристикама као и сам јавни коловоз.
Минимална ширина саобраћајног прикључка је 6,0 м са минималним
полупречником кривине од 12,0 м.

•

Саобраћајне прикључке на јавни пут је потребно предвидети са
зацевљењем уколико на конкретној локацији постоје отворени канали
(мелирациони или канали атмосферске канализације), односно, потребно
их је предвидети у виду зацевљених мостића (ћуприја). Такође, на
местима
укрштања
саобраћајница
са
осталом
подземном
инфраструктуром потребно је предвидети одређене мере заштите
инфраструктурних коридора

•

Грађевинске парцеле на којима се планира изградња пословних објеката
потребно је организовати тако да се сав транспорт, паркирање и
манипулисање одвија на сопственој парцели. За потребе паркирања број
паркинг места за аутомобиле и теретна возила се одређује у складу са
бројем запослених, односно, у складу са датом делатношћу на парцели.
Паркинг место за путнички аутомобил је минималне димензије 2,5 x 5,0
док је за теретна возила минимално 3,0 x 25,0 м.

6.5.2. Услови прикључења објеката на водоводну мрежу
Према постојећем стању, у зони обухвата Програма, не постоји изграђена
водоводна мрежа нити постојећа насељска мрежа пружа могућности за
снабдевање водом нових потрошача. Сходно томе, раније усвојеном
урбанистичком документацијом за насеље Шимановци предвиђају се нови
водозахвати или повезивање насељске мреже на регионалне системе. Као
прелазно решење, а у складу са Законом о водама (Сл. гласник РС, бр. 46/91,
53/93 и 54/96) постоји могућност коришћења бунара који би се копали на
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сопственој грађевинској парцели од стране власника парцела, односно,
корисника планираних пословних објеката.

6.5.3. Услови прикључења објеката на електроенергетску мрежу
На основу Претходних услова издатих од стране ,,Електровојводина"
д.о.о., Нови Сад-,,Е.Д. Рума", за прикључење планираних објеката у зони која је
обухваћена Планом детаљне регулације, потребно је изградити монтажнобетонску трафо-станицу (МБТС) инсталисане снаге до 630 kVA.
Напајање 20 kV напоном реализовати кабл водом типа 20 kV XHE 49 A
3x(1x150 mm2) из будуће ТС 20/0,4 kV Перутнина која се планира у близини
предметне локације.
На овај начин са поменутог кабл вода 20 kV се може обезбедити
максимална једновремена снага од 150 kW. За ангажовање веће једновремене
снаге биће потребна изградња новог кабл вода 20 kV, који ће се финансирати
сразмерним учешћем заинтересованих инвеститора у радној зони.

6.5.4. Услови прикључења објеката на телекомуникациону мрежу
На основу Техничких услова издатих од стране ,,Телеком Србија" а.д.Извршна јединица ,,Сремска Митровица", у делу обухвата Плана детаљне
регулације не постоји изграђена ТТ мрежа. Најближа ТТ резерва се налази
северозападно у односу на предметне парцеле, на растојању од око 300 м.
Заједничком изградњом са будућим инвеститорима и применом нових
технологија наведена локација ће бити телекомуникационо покривена.

6.5.5. Услови одвођења отпадних и атмосферских вода
У целом насељу Шимановци није решен проблем канализационе мреже,
већ се она тек планира. Као прелазно решење могу се користити
водонепропусне септичке јаме које би се градиле на сопственој грађевинској
парцели и чији би капацитет зависио од конкретне намене планираног објекта.
Од врсте отпадних вода зависи и потреба за, евентуалним, предтретманом
отпадних вода пре испуштања у водонепропусне септичке јаме.
За одвођење атмосферских вода, у појасу регулације нове улице,
потребно је предвидети отворене канале, минималне ширине 1,50 м.
Одвођење атмосферских вода са манипулативних површина и кровова
објеката на грађевинским парцелама могуће је директно на зелене површине
планираних комплекса, обзиром на то да за ове воде није потребан предтретман.
Одвођење ових вода се врши захваљујући хоризонталним и вертикалним
олучњацима и пројектованим падом саобраћајних и манипулативних површина.
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6.5.6. Водопривредни услови
Предметна зона обухвата делове мелиорационих канала бр. ,,74" (к.п. бр.
3417), канала бр. ,,74-1" (к.п. бр. 3183/15) и канала бр. ,,91" (к.п. бр. 3418).
Према ажурираним подацима добијеним из Службе за Катастар
непокретности из Пећинаца, к.п. бр. 3417 не постоји како је дато у условима
ЈВП ,,Воде Војводине" већ је она сада у виду две к.п. које се воде под бројевима
3629/1 и 3629/2 и које се воде као некатегорисани путеви у месту у власништву
Републике Србије са правом коришћења од стране општине Пећинци.
Наиме, према условима ЈВП ,,Воде Војводине" траса канала бр.,,74" се
измешта на нову трасу која је у графичком прилогу означена као траса ,,К-18-1".
Водни режим каналске мреже не сме бити угрожен изградњом нових
објеката на предметној локацији.
У обалном појасу мелиорационих канала, у ширини од 5,0 м, не могу се
градити никакви објекти нити постављати ограда, ради проходности појаса за
пролаз механизације која одржава канале.
Израда Плана детаљне регулације мора бити у складу са општим
концептом каналисања, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу
општине Пећинци.
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 и
технолошке отпадне воде.
Забрањено је у мелиорационе и друге отворене канале испуштати било
које отпадне воде, осим атмосфреских и условно чистих, које по Уредби о
категоризацији одговарају II b класи вода.

6.6. Услови заштите животне средине и заштите од пожара
У складу са чл. 19. Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник
РС, бр. 135/04), Просторним Планом утврђују се зоне изградње на одређеним
локацијама зависно од капацитета животне средине и степена оптерећења као и
циљева изградње унутар одређених делова на тим локацијама. Просторним и
урбанистичким Плановима прописује се да се уређење простора, коришћење
природних богатстава, изградња објеката или извођење радова може вршити
под условом да се не изазову трајна оштећења или значајне промене природних
облика, загађивање или на други начин деградирање животне средине.
Ради заштите природних вредности и животне средине, у припремању,
доношењу и спровођењу одлука о планирању и уређењу простора и насеља и
изградњи објеката, неопходно је просторно одвојити индустријске зоне и
индустријске објекте од зоне за становање, као и планирати измештање
постојећих индустријских објеката који у већој мери загађују животну средину.
У складу са чл. 62. Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС,
бр. 135/04), општина, односно Град предузима мере за заштиту од буке и у том
циљу одређује зоне насеља, зоне одмора и рекреације и обезбеђује систематско
мерење буке.
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У складу са Законом о процени утицаја на животну средину (Сл.
Гласник РС, бр. 135/04), за све објекте који су предвиђени, а који могу имати
значајан утицај на животну средину, потребно је поднети захтев о потреби
Процене утицаја надлежном Органу.

На основу Претходних услова издатих од стране Министарства
унутрашњих послова, Сектор за заштиту и спасавање- Одсек Сремска
Митровица, не постоје посебни грађевинско-технички и технолошки услови, већ
је потребно придржавати се:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Закона о заштити од пожара (Сл. Гласник СРС, бр. 37/88)
Закона о енергетици (Сл. Гласник РС, бр. 84/2004)
Правилника о садржини и начину израде техничке документације за
објекте високоградње (Сл. Гласник РС, бр. 15/08)
Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од
атмосферског пражњења (Сл. лист СРЈ, бр. 11/96)
Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара (Сл. лист СФРЈ, бр. 30/91)
Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и
уређење платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика
од пожара (Сл. лист СРЈ, бр. 08/95)
Правилника о техничким нормативима за заштиту НН мрежа и
припадајућих трафо-станица (Сл. лист СФРЈ, бр. 13/78 и 37/95)
Правилника о техничким нормативима за изградњу подземних
ел.енергетских водова (Сл. лист СФРЈ, бр. 51/73 и 69/73)
Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара
и експлозија (Сл. лист СФРЈ, бр. 24/87)
Приликом пројектовања грађевинских конструкција користити
материјале чија ватроотпорност задовољава стандард ЈУС У.Ј1.240 и
осталих техничких прописа.

6.7. Услови чувања, одржавања и коришћења и мере заштите
културне баштине
Правни основ за утврђивање мера заштите, услова чувања, одржавања и
коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту је
Закон о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 71/94).
У ширем окружењу предметне локације, на подручју општине Стара
Пазова, у атару села Крњешевци, налази се евидентирани археолошки локалитет
,,Мало Кувалово" где су константовани културни слојеви од праисторије до
касног средњег века. Околина предметног простора је археолошки испитивана,
те има конкретних података о археолошким налазима, те се, стога, одређују
следеће мере заштите:
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•
•
•
•
•

Обавезно праћење земљаних радова од стране стручне службе Завода за
заштиту споменика културе Сремска Митровица
Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на
археолошка налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја,
ради истраживања локације
Уколико се наиђе на архитектонске остатке приликом ископа, извођење
земљаних радова мора се наставити ручно
Инвеститор је дужан да благовремено, најкасније два дана пре почетка
пријави Заводу извођење земљаних радова
Приликом изградње објеката у делу југоисточне радне зоне у
Шимановцима потребно је тражити појединачне услове за сваки објекат.
6.8. Процена потребних средстава за уређење саобраћајница
и изградњу комуналне инфраструктуре

Апроксимативни приказ потребних улагања овде се даје само за зону
обухваћену Програмом, односно, за улагања у саобраћајну и осталу
инфраструктуру у појасу регулације улице Нова бр. 8 у зони обухвата Програма.
Јавна површина је овде у дужини од око 500 м а очекивани приказ потребних
новчаних улагања је дат у табели бр. 1.
Табела бр. 1: Апроксимативни приказ потребних улагања у инфраструктуру
Инфраструктура Цена по јед. мере
Укупна цена
Укупна цена
(дин)
(ЕУР)
8.000 дин/м
4.000.000
50.000
Саобраћајница
1800 дин/м2
2.700.000
33.750
Тротоари
МБТС
20
kV
3.500.000
43.750
Ел.енерг. мрежа
Кабл 20 kV- 3.500
3.000.000
37.500
дин/м
7.200 дин/м
3.600.000
45.000
Водовод
6.400 дин/м
3.200.000
40.000
Канализација
900 дин/м
700.000
8.750
ТТ инсталација
3.000 дин/м
1.500.000
18.750
Гасовод
Укупно
22.200.000
277.500
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