
Број: 1274/13/I
Датум: 18.02.2013.

  Градска управа 
Одељење за планирање и изградњу

Одељење за урбанизам 
Кнеза Милоша бр.3

ЛОЗНИЦА 
Комисија за планове 

Предмет: Одговори на примедбе комисије за планове 
Нацрта плана детаљне регулације  индустријске зоне Зајача 
Одржане 25.01.2013 

1. Владан  Трипковић је,  као  члан  Комисије  и  преставник  Одељења  за  планирање  и 
изградњу, рекао да обрађивач плана није добио услове од ЈП ''Град'' из Лознице за трасу 
измештене саобраћајнице. Поставио је питање чије су катастарске парцеле преко којих 
прелази нова траса саобраћајнице. У списку јавних парцела недостају бројеви парцела 
нове трасе саобраћајнице, потребно је ускладити графички део и текстуални део плана.

Одговор: 
Један од циљева израде ПДР је: 

1. Измене  постојећих  саобраћајних  решења  ради  онемогућавања  неконтролисаног  
проласка кроз индустријски комплекс (измештање дела пута који се тренутно користи за  
Горњу Борину, као и промена ранга Рударске улице која пролази кроз комплекс и већ дуже  
време се користи само један њен део као интерна саобраћајница). 

Обрађивач је пре израде ПДР-а уредно упутио захтеве ЈП „Град“-у као надлежном предузећу за 
поменуте саобраћајнице за добијење техничких услова. Захтеви су поднети: 

• Захтев бр. 648/12/I  од 22.02.2012. године  упућен ЈП „Град“-у за издавање техничких 
услова за израду Плана детаљне регулације за дефинисано предметно подручје у К.О. 
Зајача

• Добијени  су  услови  бр.  03-187/1,  од  06.03.2012  за  израду  ПДР,  где  је  наведено  да 
"израду  наведеног  ПДР-а  треба  урадити  у  свему  према  просторном  плану  Града 
Лозница  ("Сл.лист  општине  Лозница,  бр.  7/05"),  као  и  према  важећем  Закону  о 
планирању и изградњи и Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину. 

• ПДР предвиђено je измештање дела саобраћајнице за Горњу Борину, тачније  предиђено 
је  да се садашња траса измести изван индустријске зоне. Проблем  на новој траси је  
конфигурација терена. 

• -19.06.2012.  упућен  је  Захтев   од  стране  Инвеститора:  за  измештање  дела 
саобраћајнице пута за Горњу Борину, и пројектовање нове деонице дела пута. 
Добијени су услови који су Планом детаљне регулације уграђени сагласно условима на 
терену. 
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Ширина  коловоза  локалног  пута  је  6,00  м,  са  обостраним  минималним  
ширинама  банкина  или  ригола  од  0,75  м,  каналима  за  ефикасно  одвођење  
површинских вода и потпорним зидовима на деловима трасе који имају насипе 
или усеке  преко  3,0  м. У хоризонталном смислу траса пута испуњава услове за  
проходност тегљача са полуприколицом као меродавног возила.
Могуће је предвидети фазну изградњу локалног пута, тако што би се у првој фази пут 
извео са ширином од 3,5 м, са потребним бројем проширења којима би се омогућило 
безбедно  мимоилажење  возила.  Друга  фаза  би  подразумевала  изградњу  пута  у  
преосталој ширини до 6,0 метара, како је то и предвиђено ПДР-ом, и када се за то  
створе услови.

• Питање  чије  су  катастарске  парцеле  преко  којих  прелази  нова  траса 
саобраћајнице. 

• Нова траса саобраћајнице највећим делом пролази преко катастарске парцеле 506/1, која 
је земљиште у јавној својини и преко катастарских парцела које су власништво Концерн 
ФАРМАКОМ МБ Шабац -  Рудници и топионица А.Д.  "Зајача" Лозница  – 506/2, 
506/5, 506/6, 508/3, 508/4, док, због конфигурације терена, врло малим деловима прелази 
и преко следећих парцела које су у власништву физичких лица – 10, 12, 35/2 и 508/2

2. Снежана Павловић дала  је следеће примедбе и сугестије на нацрт Плана:

2.1. Приложити накнадно прибављене услове надлежних установа, а потребне елементе из 
услова уградити и у ПДР; 

Одговор: 
• Услови су достављени Комисији на седници, а биће саставни део Документације плана.
• Мере  заштите  предвиђене  условима  јавних  предузеће  су  уграђене  у  ПДР  (мере 

предвиђене условима завода за заштиту природе Србије, Завода зa заштиту споменика 
културе и Министарства за заштиту животне средине. (поглавље 1.6.2.)

2.2. Навести да  је  „зграда  са  канцеларијама“ евидентирано НКД,  које  ужива  претходну 
заштиту и уградити у ПДР услове које је Завод за заштиту споменика културе дефинисао за  
евидентиране објекте;

Одговор: 
• Поступљено по примедби (поглавља 1.6.1 и 1.8)

2.3. Навести степен сеизмичности за предметно подручје (тачка 1.6.4.);
Одговор: 

• Поступљено  по  примедби.  Степен  сеизмичности  наведен  у  оквиру  поглавља  1.6.5. 
Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa,. 

2.4.  Предлаже  се  израда  урбанистичког  пројекта  за  санацију  постојеће  и  локацију нове 
депоније, јер Нацрт ПДР не садржи довољно елемената за издавање локацијске дозволе;
Одговор: 
• У ПДР је унет извод из пројекта санације и затварања депоније, тако да се на основу 

њега и графичких прилога у који је уграђен наведени пројекат, може издати Локацијска 
дозвола  и  није  потребна  израда  Урбанистичког  пројекта,  јер  је  тај  простор  у  свим 
планским документима намењен за депонију и дефинисан потребеним параметрима. 

2.5.Брисати  из  „правила  грађења“  правила  која  се  односе  на  упуштање  грађевинских 
елемената  објекта  у  јавну  површину  за  целину  I и  подзону  5,  јер  није  планирано 
постављање  објеката  на  регулациону  линију,  а  саобраћајнице  већим  делом  и  немају 
тротоаре;
Одговор: 
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• Поступљено по примедби, 

2.6. У „правилима грађења“ за подзоне 1, 5 и 6а, ускладити грађевинску линију и ширину 
појаса заштитног зеленила према саобраћајници;
Одговор: 

• Поступлљено по примедби, 

2.7. Исправити противречности у правилима грађења за затечена домаћинства (подзона 6),  
јер  ако  је  дозвољено  само  текуће  одржавање  није  могућа  примена  осталих  наведених 
правила за изградњу, доградњу, реконструкцију;
Одговор: 

• Поступлљено по примедби, 

2.8. Уписати на графичким прилозима бројеве (ознаке) целина и подзона;
Одговор: 

• Поступлљено по примедби, 

2.9.  У графичким прилозима  приказати  за  подзону 5:  трасу приступне  саобраћајнице  и 
место прикључења на јавну саобраћајницу и приказати у односу на коју граничну линију је 
дефинисана грађевинска линија;
Одговор: 

• Поступлљено  по  примедби,  предметна  саобраћајница  се  налази  у  оквиру  обухвата 
предметног Плана и обрађена је регулационо и нивелационо. 

2.10. Ускладити текстуални и графички део за подзону 6а; Предлаже се промена шрафуре за  
подзону 6а, која је означена као део подзоне 7- зелени заштитни коридор, јер се у подзони 7 
не  предвиђа  изградња,  а  подзона  6а  је  планирана  као  зона  могућег  проширења 
индустријског комплекса или формирања других привредних активности- могућа изградња 
према правилима за подзону 1 или 5;
Одговор: 

• Поступлљено по примедби, 

2.11.  Приказати  коридоре,  трасе  и капацитете  саобраћајне,  енергетске,  водопривредне  и 
комуналне  инфраструктуре  у  целом  обухвату  Плана,  са  нивелационим  и  регулационим 
решењима, а према одредбама чл. 28., тачка 6) Закона о планирању и изградњи (садржај  
ПДР)  и  чл.  33.,  тачка  6)  Правилника  о  садржини,  начину  и  поступку  израде  планских 
докумената (приказ планских решења на карти). 
Одговор: 

• Поступлљено  по примедби,  у  свим деловима обухвата  ПДР где је  предвиђена изградња 
објеката и  приказане су трасе инсталација инфраструктуре.  

2.12.  Приказати  заштитне  зоне  далековода,  водотока  и  др.  и  дефинисати  могућности  и 
услове изградње у овим зонама. 
Одговор: 

• Поступљено  по  примедби,  у  свим  деловима  обухвата  ПДР  где  је  предвиђена  изградња 
далековода  према  условима  надлежне  ЕД,  предвиђене  су  заштитне  зоне  далековода   и 
предвиђена изградња нових тамо где је предвиђена изградња објеката и где конфигурација 
терена то дозвољава. 

• У оквиру граница регулације реке Штире предвиђена је и заштитна зона у ширини од 5,0 метара са 
једне стране за приступ механизацији при одржавању реке Штире, и то у делу корита реке узводно 
од укрштања са улицом Радничком. 

• Заштита водотока реке Штире је предвиђена поред комплекса РТ Зајача и то 5м од 
регулационе линије корита реке, што се поклапа са грађевинском линијом. Поред 
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саобраћајнице није предвиђена заштитна зона, већ само одржавање корита реке са 
постојеће саобраћајнице. 
3.  Зоран Ђелов  упутио је следеће питање везано за нацрт Плана:

3.1. Било је потребно да нам обрађивач у материјалу достави на увид извод или материјал,  
који је плански основ за поједине делове овог плана, што је све било сугерисано још на  
прошлој комисији, те и обећано од стране самог обрађивача да ће тај пропуст на наредној  
комисији бити исправљен, што није учињено. У садашњој ситуацији комисија треба да да  
сагласност  да  је  нацрт  плана  усклађен  са  документима  која  на  битан  начин  третитрају 
предметни  простор,  а  да  иста  никада  није  имала  на  увид,  ту  мислим  на   Пројектат 
санације, затварања и рекултивације депоније јаловине из топионице у„Зајачи“,Пројекат  
подизања заштитног појаса око топионице ''Зајача' Сагласност на  Пројектат санације,  
затварања и рекултивације депоније јаловине из топионице у „Зајачи“.

Одговор: 
• Комисији за планове је на седници 25.01.2013. достављена  тражена документација:

-  Пројекат подизања заштитног појаса око топионице „Зајача“ 

- Извод из Пројекта санације, затварања и рекултивације депоније јаловине из топионице у 
„Зајачи“

-Сагланост  на  Пројекат  санације,  затварања  и  рекултивације  депоније  јаловине  из 
топионице у „Зајачи“

3.2. Снежана Павловић је рекла да је Стратешка процена утицаја (СПУ) саставни део ПДР 
''Зајача'' али да у «смерницама за спровођење плана» треба нагласити да су, поред услова и 
правила  грађења  дефинисаних  Планом,  обавезујуће  и  мере  заштите  животне  средине 
дефинисане у Извештају о СПУ. Препорука је да се због врсте делатности мере заштите  
животне средине дефинисане у Извештају о СПУ уграде и у План (уколико их не садржи).

Одговор: 
• Поступљено по примедби. На страни 31. (1.12. Остали елементи значајни за спровођење  

плана) наведено је да поред услова и правила дефинисаних  Планом, обавезујуће су и мере  
заштите животне средине дефинисане у Извештају о Стратешкој процени утицаја.

• На страни 24 (1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту животне средине ) наведене су мере 
заштите животне средине преузете  из Извештаја о стартешкој процени утицаја на  животну 
средину.

Напомена: 
Планирана намена површина је  коригована у  односу на  Концепт плана  (графички 

прилог бр.  2 -  Границе ПДР-а и  планирана намена површина са поделом на целине, зоне и 
подзоне). Измене се односе на катастарске парцеле бр: 706/1, 728/12, 728/11, 728/10, 728/1, 729, 
730 и 731/2, које се граниче  са западне стране са подзоном 2 (Подручје  рудника и зона за 
потребе  рудника)  и  које  су  власништво  физичких  лица.  Све  се  тренутно  воде  као  шумско 
земљиште, осим кат. парц. 730 и 731/2, које се воде као пољопривредно земљиште. 

Ова  зона  је,  уместо  за  формирање  других  привредних  активности,  одређена  за 
формирање заштитног зеленог појаса између привредне зоне и осталих функција у непосредној  
близини. Разлози за то су накнадно добијено  Мишљење о стању шума и шумског подручја у  
оквиру  дефинисаног   предметног  подручја,  од  стране ШГ  ''Борања''  –  Лозница и  додатна 
анализа конфигурације терена, који је прилично неприступачан и непогодан за изградњу.  У 
оквиру  поменутог  Мишљења  о  стању  шума  и  шумског  подручја  у  оквиру  дефинисаног  
предметног подручја дефинисано је следеће: 

Концепт  уређења  шума  и  шумског  земљишта  јесте  очување  и  унапређење  
постојећег шумског фонда.  Површине приватних шума у оквиру обухвата овог Плана нису  
уређене и њима се газдује на основу привремених годишњих планова који се израђују за једну  
или  више  општина.  ЈП  Србијашуме  ШГ Борања  преко  Службе  за  приватне  шуме  обавља  
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стручно-техничке  послове  у  шумама  сопственика  везане  за  дознаку  стабала  за  сечу,  
жигосање посеченог дрвета, гајење-обнову шума и негу шума.  Шумски засади се подижу  у  
складу  са  правилима  уређења  и  грађења која  су  дефинисана  Просторним  планом  града 
Лозница, општим  и  посебним  правилима  која  важе  за  подизање  оваквих  засада  и  услова 
издатих од стране надлежног шумског газдинства, узимајући у обзир девастирано земљиште,  
као и значај за средину у оквиру плана и шире за насеље.

У складу са  тим,  и  чињеницом да  се  већи број  горе  поменутих  парцела  воде  као 
шумско земљиште,  претходно дефинисана зона за формирање других привредних активности 
постаје  зона  заштитног  зеленог  појаса  у  оквиру  привредне  зоне  (Целина  II,  подзона  5  - 
Заштитни зелени коридор). Главна карактеристика ове подзоне је да ствара тампон зону између 
привредне зоне и осталих функција у непосредној близини и да је у овом подручју изградња 
забрањена. Није дозвољено ни становање, ни пословање, ни производне делатности. Узимајући 
у обзир да је земљиште у непосредној близини индустријског комплекса и рудника деградирано 
и није атрактивно за развој туризма, нема захтева нити услова за изградњом објеката на овим 
површинама.  Може се евентуално дозволити изградња искључиво неопходних инсталација и 
траса  инфраструктуре. 

Одговоре припремили: 
Миланка Гајчански, дипл.инг. техн. 
Јелена Стојановић, дипл.арх. 
Ненад Марковић, дипл.инж. саобр. 
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