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I ОПШТИ ДЕО

1. ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ИНДУСТРИЈСКЕ 
ЗОНЕ „ЗАЈАЧА“ У ЗАЈАЧИ

Подручје обухваћено предметним Планом детаљне регулације  индустријске зоне 
"Зајача" у Зајачи (у даљем тексту – План детаљне регулације или предметни План) налази 
се  у  оквиру  катастарске  општине  Зајача,  на  територији  града  Лозница,  у  обухвату 
Просторног  плана  града  Лозница.  У  оквиру  дефинисаних  граница  Плана  детаљне 
регулације,  укупне  површине  око  56  ha,  налази се  индустријски  комплекс  Рудници  и 
топионица  а.д.  "Зајача" Лозница  са  подручјем  рудника,  стамбено  насеље  дуж 
индустријског комплекса и реке Штире, као и земљиште које је у непосредној  вези са 
предметним комплексом и рудником. 

Попис парцела које улазе у обухват Плана детаљне регулације:
501, 505, 506/5, 506/6, 508/3, 508/4, 561, 562, 506/2, deo 572, 646, 647, 649/1, 649/2, 649/4, 
649/5, 649/6, 649/7, 649/8, 649/9, 649/10, 649/11, 649/12, 649/13, 649/14, 652/2, 673/1, 673/2, 
673/3,  673/4,  673/5,  673/6,  673/7,  674,  685/2,  688/1,  688/2,  689,  690,  691/1,  691/2,  691/3, 
691/4, 692/1, 692/2, 692/3, 692/4, 692/5, 692/6, 692/7, 692/8, 692/9, 693/1, 693/2, 694, 696/1, 
696/2, 697, 698/1, 698/3, 698/4,  699, 700, 701, 703, 704, 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 706/1, 
706/2,  706/3, 706/4, 706/5, 707, 708, 710, 712, 713, 716, 717, 718, 719/2, 719/3,  720, 721, 
722/1, 722/2, 723, 724/1, 724/2, 725/1, 725/2, 726/1, 726/2, 727/1, 727/2, 727/3, 728/1, 728/2, 
728/3, 728/4, 728/5, 728/6, 728/7, 728/8, 728/9, 728/10, 728/11, 728/12, 729, 730, 731/2, 739/1, 
739/2, 739/3, 739/4, 739/5, 739/6, 740, 741/1, 741/2, 742, 743/2, 743/3, 743/1, 743/4, 736, 738, 
506/1 (пут), 536 (део пута), 675 (пут), 702 (пут), 744 (део пута), 1092 (део пута), 1097 (део 
реке).

Границу обухвата Плана детаљне регулације представљају следеће парцеле:
536 (део пута,  према  графичком  прилогу),  506/5,  део506/1 (пут,  према  графичком 
прилогу),  506/6, 501, 702, 706/1,  728/12, 728/11, 728/10, 728/1, 730, 731/2,  736,  744 (део 
пута, према графичком прилогу), 1092 (део пута, према графичком прилогу), 649/9, 649/8, 
649/12,  649/7,  649/11,  649/10,  649/1,  652/2,  649/4,  649/2,  685/2,  688/1,  674,  673/2,  673/1, 
673/3, 673/7, 673/6.

У  одређеним  деловима  предметног  подручја  постоји  непоклапање  између 
катастарског и фактичког стања. Граница обухвата предметног Плана детаљне регулације 
одређена је према катастарском стању. У случају неусаглашености текста и графике важи 
граница дефинисана графичким прилогом (Графички прилог бр. 3).

2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Правни и плански основ за израду Плана детаљне регулације садржан је у одредбама:
• Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11),
• Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. 

гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11),
• Правилник о  општим  правилима  за  парцелацију,  регулацију  и  изградњу  ("Сл. 

гласник РС", бр. 64/10 и 24/11)
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• Одлуке о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне  "Зајача" ("Сл.лист 
града Лознице" бр. 9/2011 oд 17.11.2011. год.)

• Одлуке о  приступању  изради  Стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину 
Плана детаљне регулације индустријске зоне "Зајача" ("Сл.лист града Лознице" бр. 
9/2011 oд 17.11.2011. год.)

Плански основ за израду ПДР је садржан у:
• Просторном плану града Лозница  (Одлука о усвајању је  објављена у  "Сл.листу 

града Лознице" бр. 13/2011 од 30.12.2011. год.)

3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

ВИШЕГ РЕДА И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА

Према Просторном  плану  града  Лозница, предметно подручје  је  већински 
дефинисано  као  привредна  зона.  Становање  са  јавним,  услужним  и  комерцијалним 
делатностима је дефинисано у североисточном делу обухвата, дуж реке Штире и локалне 
саобраћајнице,  док  је  подручје  шума  и  шумског  земљишта  у  југоисточном  делу 
предметног подручја, дуж пута ка руднику Заворје.

 У оквиру привредне зоне обавезно  је  формирати подручје  санације  постојеће 
депоније и подручје формирања нове депоније, чије границе морају бити у свему у складу 
са  Пројектом санације,  затварања и  рекултивације  депоније  јаловине из  топионице у  
„Зајачи“, израђеног  од  стране   института  ''Кирило Савић''  а.д.  Београд  (бр.12-2063 од 
02.03.2012.г.).

У предметни План детаљне регулације, као једна од мера заштите, уврстиће се и 
засађивање  ободног  зеленила,  према  Пројекту  подизања  заштитног  појаса  око  
топионице ''Зајача'', израђеног у матру 2012. год. у предузећу SPRING d.o.o. у Лозници.

 Наведена подручја дефинисана су поменутим Просторним планом града Лозница. 
Дат је извод карактеристичних планских решења и правила уређења и грађења која се 
могу односити на предметно подручје.

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 

(Напомена: текст је у оригиналу преузет из Просторног плана града Лозница).

1. Правила грађења на грађевинском земљишту

1.1. Правила урбанистичке регулације и парцелације за становање

На територији плана заступљени су следећи видови становања:

а) вишепородично становање; 
б) породично становање.

Поред  општих  правила  урбанистичке  регулације  и  парцелације  која  важе  за  све  објекте  у  
грађевинском земљишту дата су и појединачна правила карактеристична за сваки вид становања.
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а) Вишепородично становање 

У  централним зонама  појединих  насеља  обухваћених  Планом  омогућава  се  изградња 
вишепородичних вишеспратних стамбених објеката. Делови гушће стамбене изградње  постоје у 
најужим центрима заједнице насеља.

Намена објеката

У оквиру вишепородичних  објеката,  поред  доминантне  намене  становања,  могу бити 
заступљене  и  друге  компатибилне  намене:  трговина,  пословање,  услуге  и  други  централни 
садржаји, најчешће у приземним етажама објеката. 

У вишепородичним стамбеним објектима дозвољене су делатности које не угрожавају основну 
намену – становање као и животну средину: трговина, услужно занатство, угоститељство, туризам,  
агенцијски послови, лекарске ординације, апотеке, и сл.. 

Урбанистички показатељи

За  вишепородично  становање  у  центрима  заједнице  насеља  дефинисани  су  максимални 
урбанистички показатељи:

макс. индекс 
изграђености

макс.степ. 
заузетости 

макс. 
спратност

мин.% зелених 
површина

вишепородично 
становање

1,8 40% П+3+Пк 30%

Правила парцелације

Вишепородични стамбени објекти се могу градити 
као  појединачни  објекти  на  засебним  парцелама 
или више објеката на јединственој парцели. 

Минимална  величина  парцеле  и  ширина  фронта 
према  улици  за  вишепородичне  стамбене  објекте 
дефинисани су према типологији градње:

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – 
ВЕЛИЧИНА ПАРЦЕЛЕ

вишепородично становање минимална величина парцеле
слободностојећи објекти 600m2

објекти у низу (једностр./двостр.узидани) 600m2

Положај објекта на парцели

Минимално  растојање  између  регулационе  и  грађевинске  линије  за  вишепородичне  стамбене 
објекте  је  3,00m,  осим  за  објекте  који  су  постављени  у  регулисаном  делу  улице  у  коме  се 
грађевинска и регулациона линија поклапају.

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ПОЛОЖАЈ У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ
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Минимално  удаљење  основног  габарита  (без  испада)  вишепородичног  стамбеног  објекта  од 
границе суседне грађевинске парцеле је 2,50m.

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – 
ПОЛОЖАЈ НА ПАРЦЕЛИ

Међусобна  удаљеност  слободностојећих 
вишеспратних објеката и објеката који се граде 
у  прекинутом  низу,  износи  најмање  ½ висине 
вишег објекта. Ово растојање се може смањити 
на  ¼  висине  вишег  објекта  ако  објекти  на 
наспрамним  бочним  фасадама  не  садрже 
наспрамне  отворе  на  стамбеним  просторијама 
(као  и  атељеима  и  пословним  просторијама). 
Ово растојање не може бити мање од 4,00m ако 
један од зидова објекта садржи отворе за дневно 
осветљење.

Поред  услова  из  претходне  ставке,  вишеспратни  слободностојећи  објекат  не  може  заклањати 
директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања. 

б) Породично становање

Породично становање чине појединачно изграђени објекти на засебним парцелама. Поред 
општих  правила  регулације  и  парцелације,  дефинисана  су  појединачна  правила  која  су  
карактеристична за породично становање.

Намена објеката
Објекти  су  стамбене  намене  са  једним  или  више  станова  и  елементима  пољопривредног 
домаћинства.  Изражена  је  тенденција  трансформације  мешовитих  домаћинстава  (становање  и 
пољопривредне делатности) у непољопривредна.
На  парцелама  породичног  становања  могу  бити  заступљене  и  друге  компатибилне  намене:  
трговина, пословање, производња, услуге и др., које се претежно развијају у приземљима објеката. 
У зонама породичног становања дозвољене су делатности које не угрожавају основну намену – 
становање као и животну средину.

Урбанистички показатељи

За  породично  становање  у  свим  насељима  у  обухвату  Плана  дефинисани  су  максимални 
урбанистички показатељи:
породично 
становање

макс. индекс 
изграђености (И)

макс.степен 
заузетости (С)

макс. 
спратност

мин.% зелених 
површина

парцеле < 500m2 0,8 40% П+1 30%

парцеле > 500m2 0,6 30% П+1+Пк 40%

Типологија објеката
Породични  стамбени објекти  према типологији  градње  могу бити  слободностојећи,  у 

непрекинутом низу (двострано узидани) или у прекинутом низу (једнострано узидани тј. последњи 
у низу или двојни). 

СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ НИЗ – ПРЕКИНУТИ / 
НЕПРЕКИНУТИ

ЈЕДНОСТРАНО УЗИДАНИ / 
ДВОЈНИ
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Правила парцелације
Породични и викенд стамбени објекти се граде на засебним грађевинским парцелама.  

Није дозвољена изградња више објеката на парцели осим пратећих помоћних објеката: објекти у  
служби пољопривреде,  радионице,  гараже, вртни павиљони, стаклене баште,  затворени базени,  
фонтане, спортски терени и сл., макс. површине 50m², појединачно по објекту.  Изградња другог 
објекта  (стамбеног,  пословног,  привредног,  пољопривредног  и  др.)  на  истој  парцели  (уз  
обезбеђење прилаза до сваког објекта) дозвољава се само на парцелама већим од 1200m².

Уколико  грађевинска  парцела  нема  директан  приступ  на  саобраћајницу,  мора  да  има 
колски прилаз са друге парцеле (сукориснички) који је минималне ширине 2,50m, под условом да 
најудаљенија тачка коловоза није даља од 25  m од габарита објекта. Уколико није испуњен овај 
услов, минимална ширина сукорисничког приступа износи 3,50 m.

Минимална  величина  парцеле  и  ширина  фронта  према улици  за  породичне  и  викенд 
стамбене објекте дефинисани су према типологији градње.

СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ У НЕПРЕКИНУТОМ НИЗУ

мин.површина парцеле = 400m2  мин. површина парцеле= 250m2

мин. ширина парцеле = 12m мин. ширина парцеле = 6m
ЈЕДНОСТРАНО УЗИДАНИ / ДВОЈНИ / 

ПОСЛЕДЊИ У НИЗУ

мин. површина парцеле = 200m2

мин.ширина парцеле = 10m
Положај објекта на парцели

За  позиционирање објеката  породичног и  викенд становања на парцели поред општих важе и 
следећи услови:

Растојање  између  грађевинске  и  регулационе  линије  за  породичне  и  викенд  стамбене  објекте 
одређује се према постојећој регулацији осим за објекте који су постављени у регулисаном делу 
улице у коме се грађевинска и регулациона линија поклапају (првенствено полуатријумски тип 
изградње). 

Препорука  за  удаљење  грађевинске  од  регулационе  линије  нових  објеката  у  зонама  где  нема 
формиране регулације је 5,0m. 

Позиција  породичних  и  викенд  објеката  на  парцели  дефинисана  је  у  складу  са  типологијом  
објеката:
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ТИПОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА ПОЗИЦИЈА НА ПАРЦЕЛИ

СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

- минимално растојање од бочног суседног објекта = 4,0m, 
- минимално растојање грађевинске линије објекта од бочне 
границе парцеле:
-  на делу бочног дворишта претежно северне оријентације = 
1,50m (у том случају на калканском зиду дозвољени су само 
отвори помоћних просторија и степеништа, са минималним 
парапетом 180cm),
-  на делу бочног дворишта претежно јужне оријентације = 
2,50m,
- минимално растојање објекта од задње границе парцеле 
= ½ висине објекта (али не мање од 4,0m).

ПРЕКИНУТИ НИЗ / 
ЈЕДНОСТР.УЗИДАНИ /ДВОЈНИ

- минимално растојање од бочног суседног објекта 
(једнострано узиданог или слободностојећег) = 5,5m,
- минимално растојање грађевинске линије објекта од бочне 
границе парцеле = 4,00m,
- минимално растојање објекта од задње границе парцеле 
= ½ висине објекта (али не мање од 4,0m).

НЕПРЕКИНУТИ НИЗ

- минимално растојање од бочног суседног објекта = 0,0m, 
- растојање грађевинске линије објекта од бочне границе 
парцеле = 0,0m,
- минимално растојање објекта од задње границе парцеле 
= ½ висине објекта (али не мање од 4,0m).

Правила за помоћне објекте на парцели

На великом броју парцела породичног и викенд становања присутни су поред стамбених 
и  помоћни  објекти  као  и  елементи  пољопривредног  домаћинства,  тј.  економског  дворишта: 
гараже, оставе, радионице, летње кухиње, магацини хране за сопствену употребу, мањи објекти за 
смештај  стоке,  производњу,  прераду  и  складиштење  пољопривредних  производа  и  слично. 
Наведене  објекте  могуће  је  планирати  под  условима  задовољења  свих  хигијенских  захтева  и  
прописа, и то ван централне зоне у оквиру грађевинског подручја градског насеља.

Помоћни објекти се не урачунавају у корисну бруто развијену грађевинску површину,  
али  се  површина  под  овим  објектима  узима  у  обзир  при  израчунавању  процента  заузетости 
парцеле.  Максимална висина помоћних објеката износи 5m.

Стамбено двориште садржи: објекте за становање и помоћне објекте уз стамбени објекат 
(летња  кухиња, гаража,  остава,  надстрешница  и  слично).  Дозвољена  је  организација 
пољопривредне производње на нивоу окућнице са садржајима повртарства и воћарства. 
Економско  двориште  садржи  економске  и  помоћне  објекте.  Економски  објекти  су  објекти  за 
смештај  стоке,  производни објекти,  објекти за  прераду пољопривредних производа,  објекти за 
складиштење пољопривредних производа, као и гараже за пољопривредну механизацију,  машине 
и возила.  

Помоћни  објекти  у  економском  дворишту  су  гараже  или  надстрешнице  за 
пољопривредну механизацију, машине и возила, као и оставе, гараже и сл.. 

На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише),  у  случају нове изградње, 
стамбено двориште се поставља на највишој коти. На парцели са нагибом терена од јавног пута  
(наниже), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА СЕОСКОГ ДВОРИШТА Поред општих правила потребно је поштовати и 
посебна правила везана за помоћне објекте:

- међусобна  растојања  помоћних  објеката 
зависе од организације дворишта, с тим да 
се прљави објекти могу постављати само 
низ ветар у односу на чисте објекте;

- минимално  растојање  између  стамбеног 
објекта  и  објеката  за  смештај  стоке   је 
15m;

- минимално  удаљење  септичке  јаме  од 
стамбеног  објекта  је  6m  а  од  границе 
суседне парцеле 3m;

- ђубриште  и  пољски  клозет  морају  бити 
удаљени  од  стамбеног  објекта,  бунара, 
односно живог извора воде најмање 20m, 
и то само на нижој коти; 

- отпадне воде и ђубре из стаје, свињца или 
штале  треба  да  отичу  у  затворену 
септичку  јаму  у  складу  са  прописима  о 
заштити животне средине; 

- ако  се  економски  делови  суседних 
парцела  непосредно  граниче,  растојање 
нових  економских  објеката  од  границе 
парцеле не може бити мање од 1m; и

- сточне  фарме  већег  капацитета  од  10 
условних  грла  нису дозвољене  у  оквиру 
стамбеног подручја.

Правила урбанистичке регулације и парцелације за комерцијалне и привредне делатности

Комерцијални  објекти  су  објекти  претежно  намењени  за  комерцијалне  делатности: 
трговина,  угоститељство,  занатство,  пословне,  финансијске услуге  и други пословни простори.  
Комерцијалне делатности могу бити организоване као:

- појединачни садржаји у ткиву; и
- комерцијални и пословни комплекси у привредним зонама.

Привредни објекти су намењени за  разноврсне привредне делатности:  индустријска  и 
занатска  производња,  објекти  саобраћајне  привреде,  складишта,  продајни  објекти,  и  др..  
Привредне делатности могу бити организоване као:

- појединачни садржаји у ткиву; 
- производни комплекси у привредним зонама; и
- привредне зоне посебне намене.

Поред општих правила регулације и парцелације који важе за све објекте у грађевинском 
земљишту, дата су и посебна правила за комерцијалне и привредне објекте:

- појединачни комерцијални и привредни садржаји у ткиву; и
- комерцијално - пословни и производни комплекси у привредним зонама.

Појединачни комерцијални и привредни садржаји у стамбеном ткиву 

У оквиру стамбеног ткива развијају се појединачни комерцијални, пословни и привредни 
садржаји чији је просторни развој условљен потребама околних корисника.
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Намена објеката

Појединачни комерцијални и привредни садржаји у склопу стамбеног ткива су:

- комерцијални  и  сродни  садржаји  локалног  снабдевања  и  услуга:  продавнице,  пословни 
простори, ресторани, итд.; и

- мање производне  јединице  –  мали  производни погони:  мале  фирме,  пекарска  производња, 
механичарске радионице, мања складишта грађевинског материјала, прерада пластичних маса, 
итд.

Појединачни комерцијални и привредни садржаји у склопу стамбеног ткива могу се организовати 
као: 

- самостални објекат на парцели, 
у склопу стамбеног објекта: у приземној етажи, у делу објекта према задњем дворишту, у склопу 
помоћног објекта или као други објекат на парцели, уколико је парцела већа од 2000m2.

самостални објекат у склопу стамбеног објекта 
(у приземљу)

у склопу стамбеног објекта 
(на парцели)

ПОЈЕДИНАЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ПРИВРЕДНИ САДРЖАЈИ У СТАМБЕНОМ ТКИВУ 

Правила регулације и парцелације 

За  комерцијалне и привредне објекте у ткиву важе иста правила урбанистичке регулације  
и парцелације (индекс изграђености, степен заузетости, спратност, парцелација, позиционирање 
објекта на парцели, итд.) као за стамбено ткиво у складу са типологијом изградње. Такође, поред 
општих и правила за становање исте типологије, важе и следећа правила:

- приступи-улази у комерцијално-пословне или привредне делове објеката морају бити одвојени 
од улаза у стамбени део објекта или организовани тако да не ометају коришћење станова;

- уколико  јединица  комерцијалног  објекта  или  малог  производног  погона  нема  директан 
приступ  на  саобраћајницу,  мора  имати  обезбеђен  колски  прилаз  са  друге  парцеле 
(сукориснички) минималне ширине 3.50m;

- организација парцеле комерцијалног објекта или производног погона мора бити таква да не 
угрожава функционисање контактних парцела друге намене;

- својим изгледом, материјализацијом и волуменом, комерцијални или привредни објекат не сме 
да наруши архитектонски и урбанистички концепт окружења, односно не може бити изграђен 
од неквалитетних материјала;

- приступи – улази у јединице комерцијалног или привредног објекта морају бити одвојени од 
улаза  у  стамбени  део  објекта  или  организовани  тако  да  не  ометају  коришћење  стамбеног 
простора;

- није  дозвољено  складиштење  и  депоновање  материјала  и  робе  (отпадни  материјали, 
грађевински материјали, ауто-отпади и сл.) у отвореном простору на парцели – дворишту, већ 
се основни производни и пратећи процеси морају обављати у оквиру организованих делова 
објекта;

- привредне делатности не смеју преко дозвољене границе угрожавати квалитет становања у 
објекту, на парцели, суседству - буком, загађењем, саобраћајним оптерећењем и др.; и

- у склопу парцеле мањег привредног објекта (производног погона) неопходно је формирати 
појас заштитног зеленила у минималној ширини 3.00m према контактним парцелама друге  
намене и 6.00m према улици.
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1.2. Правила грађења у привредним зонама

Намена објеката
Комерцијално-пословни комплекси су комплекси различите величине са доминантном 

комерцијалном наменом. Они могу бити у оквиру осталих компатибилних намена, али најчешће су 
то комерцијални и пословни објекти у склопу привредних зона, дуж примарних саобраћајница: 
велетржнице, складишта, дистрибутивни центри, итд..

Производни  комплекси  су  већи  производни  погони,  обично  међусобно  технолошки 
повезани или локације  намењене  разноврсним привредним активностима:  грађевински погони, 
складишта, робно-транспортни центри и др..

Комплекси  у  привредним  зонама  углавном  су  организовани  као  вишефункционални 
мешовити  производно-комерцијални  комплекси  у  које  спадају  и  комплекси  посебне  намене. 
Дозвољене  су  све  групе  делатности  осим  оних  које  угрожавају  људе  и  животну  средину 
(земљиште, ваздух и воду).

Урбанистички показатељи

За  комерцијално-пословне  и  производне  комплексе  у  обухвату  Плана  дефинисани  су 
максимални урбанистички показатељи:

макс. индекс 
изграђености 

(И)

макс.
степен заузето-

сти (С)

максимална
спратност

мин. % 
зелених 

површина

број паркинг 
места на 

100m2

комерцијално-
пословни 
комплекси

1,0 50% П+3 30% 2

производни 
комплекси

1,0 50%
до 16m 

(осим 
технол.објеката)

30% 1

Типологија објеката

Објекти  су  најчешће  слободностојећи,  груписани  на  различите  начине  у  јединствени 
комерцијално-пословни или производни комплекс.

КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНИ И ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКСИ

Правила парцелације

Дозвољена  је  изградња  већег  броја  објеката  на 
јединственој парцели комплекса.
За  комерцијалне,  пословне  и  привредне  комплексе 
дефинисана  је  минимална  величина  парцеле 
(комплекса) и ширина фронта према улици:

1. минимална величина парцеле = 2000m2

2. минимална ширина парцеле = 30,00m

Уколико  грађевинска  парцела  нема  директан 
приступ  на  саобраћајницу,  може  имати  колски 
прилаз  са  друге  парцеле  (сукориснички)  који  је 
минималне ширине 3,50m.

КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНИ И 
ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКСИ –

ВЕЛИЧИНА ПАРЦЕЛЕ
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Положај објекта на парцели

Комплекси у привредним зонама треба да буду тако организовани, да су комерцијални 
објекти,  административна  или  управна  зграда  или  садржаји  којима  приступају  посетиоци 
(изложбени  салони,  продајни  простори  и  сл.),  позиционирани  према  јавној  површини 
(саобраћајници),  а  производни објекти  (производне  хале,  магацини,  складишта и  сл.)  у  залеђу 
парцеле.

КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНИ И 
ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКСИ – 
ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ОБЈЕКАТА

Минимално  растојање  између грађевинске  и  регулационе 
линије  за  објекте  комплекса  је   5m од  регулације 
саобраћајнице  (у  простору  између  регулационе  и 
грађевинске линије може се поставити само портирница - 
информациони и контролни пункт комплекса).

Минимално растојање од бочних и задње границе парцеле 
је  ½ висине вишег објекта,  а  не мање од 5m, уз  обавезу 
садње најмање једног дрвореда. 
Међусобно  растојање  између  објеката  је  минимално  1/3 

висине вишег објекта, али не мање од 4m. 

Висинска регулација

Максимална спратност комерцијално-пословних објеката у комплексу је П+3.

Максимална висина привредних објеката  је 16m. Ово ограничење се не односи на технолошке и 
посебне објекте комплекса (чија се површина не урачунава у корисну БРГП: димњаци, торњеви и 
сл.).

Правила за слободне и зелене површине на парцели

Минимални проценат озелењених површина у комплексу је 30%.

У  оквиру  комплекса  предвидети  подизање  појасева  заштитног  зеленила  (компактни  засади 
листопадне и четинарске вегетације). 

Минималне ширине појаса заштитног зеленила за производне комплексе су:

- 2.00m од бочних и задње границе  парцеле; и 
- 6.00m према саобраћајници.

Сва  неопходна  заштитна  одстојања  –  од  суседа,  појасеви  санитарне  заштите  и  др.,  морају  се 
остварити унутар саме парцеле.

У оквиру комплекса није дозвољено планирање и уређење површина за отворене депоније већ је 
неопходно  предвидети  посебне  просторе  за  сакупљање,  примарну  селекцију  и  одношење 
комуналног и индустријског отпада.

Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле не сме бити организовано у делу 
парцеле  према  јавној  површини  (улици),  већ  мора  бити  визуелно  заклоњено  објектима  или 
зеленилом.

У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати претоварно-  
манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила.

Правила за посебне објекте у комплексима

Дозвољава се изградња посебних објеката који се не урачунавају у корисну БРГП, као  
што су инфраструктурни - фабрички димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви, рекламни стубови, 
и др..

 Браће Недић 1, 15000 Шабац
  Šabac           11        Тел. 015/355-588, факс 015/349-654

                             office@set.rs 



План детаљне регулације индустријске зоне „Зајача“

Посебни  објекти  морају  бити  позиционирани  на  парцели  (комплексу)  у  оквиру 
грађевинских линија. 

Дозвољена висина за рекламне стубове је 30m, а за инфраструктурне објекте се утврђује 
изузетно и већа висина, према технолошким потребама. Уколико су виши од 30m неопходно је 
прибавити мишљење и сагласност институција  надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја.  
Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и да не  
ометају значајно сагледљивост објеката. Потребна је верификација идејног пројекта на Комисији 
за планове, пре издавања Грађевинске дозволе.

На грађевинским парцелама уз пословне, производне и комуналне објекте у стамбеном 
ткиву  или  у  производним  зонама  могу  да  се  граде  помоћни  објекти  и  то:  гараже,  оставе,  
портирнице настрешнице, тремови и сл..

2. Правила грађења на шумском земљишту

Шуме и шумска подручја

На подручју шумског земљишта није дозвољена промена састава шумских састојина и њихова  
експлоатација, супротно општим и посебним шумским основама.

За формирање ветрозаштитних појасева у коридорима саобраћајница и пољозаштитних појасева 
на  пољопривредном  земљишту,  препоручује  се  минимална  ширина  од  10m на  угроженим 
локалитетима. За формирање заштитних шумских појасева на контакту:

- изграђених стамбених зона и планираних привредних зона;
- зона планираних за стамбену изградњу и планираних привредних зона; и
- канала и планираних привредних зона 
одређује се минимална ширина  од 10m и то увек у оквиру привредних зона. 

Објекти који могу да се граде су: 

- објекти за туристичко-рекреативне сврхе;
- пратећи објекти (шанк-барови, настрешнице, одморишта, просторије за опрему и сл.); и
- партерно уређење (одморишта, стазе и сл.).

Објекти не смеју да се граде од бетона, већ је обавезна употреба природних материјала (дрво,  
камен, шиндра) и традиционалних форми.

Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити површине до 
40m2, максималне спратности П+Пк.

Највеће дозвољене висине настрешница су 7m.

(Напомена: 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, тако да правила грађења Просторног плана града Лозница за ову 
зону нису карактеристична.)
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Шуме и шумско земљиште

Концепт  уређења шума  и  шумског  земљишта јесте  очување  и  унапређење постојећег 
шумског фонда, при чему приоритет представља превођење ниских (изданачких) у високе шуме.  

Унапређење коришћења и заштите шума оствариће се кроз:

- забрану непланске градње на површинама шумског земљишта;
- спровођењем  интензивних  мера  неге  (чишћењем  и  проредама)  у  очуваним  састојинама  и 
квалитетнијим изданачким шумама;
- строго контролисање свих врста шумских сеча;
- израду  и  спровођење  посебне  шумско  –  привредне  основе  газдовања  шумама  у  циљу 
рационалнијег и економичнијег газдовања шумама;
- компензационо подизање нових шумских површина у случају просецања постојећих шума за 
потребе изградње инфраструктурних система и објеката туристичко – рекреативне функције;
- подизање заштитних имисионих шума у комплексима будућих радно – привредних зона и у 
оквиру биолошких антиерозивних радова, посебно у долини реке Јадра (заштитна функција); и
- мелиорацију деградираних шума. 

3. Планска решења просторног развоја

3.1. Индустрија

Неопходно је унапређење путне и инфраструктурне мреже и даље активности на истраживању 
рудних потенцијала. 

Простора долином реке Штире са центром у Зајачи и југоисточног дела Општине активирањем 
насеља специфичне пословно -  производне понуде  и  услужних  капацитета  у области сточарства, 
шумарства и експлоатације калаја, антимона, олова и цинка. 
( Напомена: текст је у оригиналу преузет из Просторног плана града Лозница).

3.2. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Правила развоја и коришћења елемената саобраћајне инфраструктуре

Ширина појаса регулације саобраћајница

Појас регулације јесте простор дефинисан границом грађења јавног пута, унутар кога се 
изводе  грађевински  захвати  приликом  изградње,  реконструкције  или  одржавања  јавног  пута. 
Просторним планом утврђујене су оријентациона ширина пуног појаса регулације за:
- локални пут ширине око 15 m.
- У случајевима да се ради о брдовито-планинском терену где постоји висинска разлика између 

кота пута и коте суседних парцела оријентациона ширина путног појаса се може дефинисати 
као

        D=B+2x1,00+2x1,5x|Δh| 
  D-ширина путног појаса
  B-ширина коловоза за одговарајућу катергорију пута
1,00-минимална ширина ригола или банкине
 |Δh|-апсолутни износ разлике висинских кота пута и суседне парцеле

Напомена : ово важи за све висинске разлике с тим да би се за висинске разлике до 3м при изради  
путева радиле косине усека или насипа са нагибом 1:1,5 а за веће висинске разлике је потребна 
израда потпорног зида као саставног дела пута.

Сви путеви утврђени Просторним планом су јавни путеви и морају се пројектовати по прописима 
за  јавне  путеве  и  уз  примену  одговарајућих  стандарда  на  основу  Закона  о  јавним  путевима.  
Процедуре израде и усвајања пројеката, као и само грађење саобраћајне инфраструктуре, мора се  
спроводити у свему према важећој законској регулативи. Процедуре и акције на пројектовању и  
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грађењу  саобраћајне  инфраструктуре,  инсталација  техничке  инфраструктуре  и  регулација 
водотокова, морају се обједињавати.

Изградња  и  реконструкција  саобраћајне  инфраструктуре  вршиће  се  у  складу  са  следећим 
правилима:

Друмски саобраћај

На  основу  Закона  о  јавним  путевима  мрежу  путева  неког  простора  чине  јавни  путеви  и 
некатегорисани путеви. Јавни путеви чине категорисану путну мрежу и деле се на:

- државне путеве I реда;
- државне путеве II реда;
- локалне путеве;
- улице.

Јавни путеви се морају градити тако да имају најмање две саобраћајне и две ивичне траке 
или ивичњаке у равни коловоза, а улица тротоар и уместо ивичних трака – ивичњаке. Ширина и  
број коловозних трака дефинисане су категоријом пута.

Локални  путеви повезују  поједине  делове  општине  и  града  са  центрима  и  зонама 
активности  или  становања.  То  су  саобраћајни  потези  намењени  јавном  и  индивидуалном 
путничком  саобраћају.  Ширина  коловоза  на  општинским  путевима  је  минимално  5,90  m 
(укључујући ивичне траке од 2x0,20 m).

У  зонама  грађевинског  реона  насеља  се  морају  предвидети  мере  заштите  које 
подразумевају  изградњу „зелених  зидова“,  који  би  апсорбовали  највећи  део  буке.  У  ту  сврху 
предлаже се формирање дрвореда који би поред основне функције имали и афирмативан визуални 
ефекат.  Ограде,  дрвеће  и  засади поред јавних путева  требало би подизати тако да не  ометају  
прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.

Попречни  профил  градских  улица садржи  коловоз  са  траком  по  смеру  и  обостране 
тротоаре.  Минимални  попречни  профил  градских  саобраћајница  I  реда  састоји  се  од  две 
саобраћајне  траке  ширине  3,0  m  и  обострано  вођених  тротоара  минималне  ширине  2,0  m.  
Минимални попречни профил градских саобраћајница II реда састоји се од две саобраћајне траке 
минималне  ширине  2,75  m  и  обострано  вођених  тротоара  минималне  ширине  1,5  m.  Шире 
регулационе мере ових саобраћајница омогућавају организовање паркинг површина ван коловоза  
и формирање једностраних или обостраних дрвореда.

Делови примарне путне мреже који су истовремено и улице у насељу, могу се на захтев  
надлежног  органа  градске  управе,  разрадом  кроз  одговарајућу  урбанистичку  и  техничку 
документацију,  изградити као улица  са елементима који одговарају потребама насеља (ширим 
коловозом, тротоарима и сл.) као и са путним објектима који одговарају потребама насеља.

Код  интервенција  које  имају  за  циљ  проширење  саобраћајница  неопходна  је  израда 
урбанистичког  плана.  Реконструкција  делова  путне  мреже  мора  обухватити  све  елементе 
попречног профила. 

Поред  обавезних  услова  од  надлежних  институција,  за  све  радове  на  изградњи  и 
реконструкцији  саобраћајне  инфраструктуре  на  подручју  Плана  потребно  је  прибавити  услове 
заштите  природе  и  културних  добара  од  надлежних  институција,  као  и  сагласност  ресорног 
министарства на одговарајуће студије процене утицаја на животну средину.

Однос путне и комуналне инфраструктуре

Минимална  удаљеност  инсталација  водоводне,  канализационе,  електроенергетске, 
гасоводне и телекомуникационе инфраструктуре износи 3,0 m од крајње тачке попречног профила  
ДП (ножице усека или насипа или спољне ивице одводног канала) ван грађевинског подручја.

Укрштање свих врста водова комуналне инфраструктуре  са ДП изван насеља врши се 
тако што се кабл/цев полаже у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен  
отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Укрштање водова са ДП предвидети 
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механичким подбушивањем, по могућству управно на предметни пут. Вертикално растојање од 
најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 – 1,50 m. 

Слика 1. Положај комуналне инфраструктуре у односу на јавни пут

Стационарни саобраћај

Подлоге паркиралишта могу бити макадамске, асфалтне, разне врсте поплочања (камен, бехатон 
плоче, бетон-трава плоче, итд.) у складу са наменом простора где се граде.

Табела 7: Нормативи за димензионисање паркинг простора

Минимално стандардно место за управно паркирања путничких возила је 4,8x2,3 m, али 
се предлаже формирање већих паркинг места (5,0x2,5 m), имајући у виду димензије савремених  
аутомобила. Паркинг место за управно паркирање аутобуса je 12,0x10,50 m. Минимално место за 
подужно  паркирање  аутомобила  износи  5,5x2,0  m,  док  је  за  аутобусе  16,0x3,0  m.  Димензије 
паркинг места код косог паркирања дате су у следећој табели:

Табела 8: Димензије паркинг места код косог паркирања

Код управног  паркирања,  димензија  паркинг места за  особе са  инвалидитетом износи 
3,7x5,0 m, односно на ширину паркинг места од 2,2 m додаје се простор за инвалидска колица,  
ширине 1,5 m.  Код два суседна  паркинг места може се дозволити да користе исти простор за 
инвалидска колица, односно да ширина два суседна места за особе са инвалидитетом износи 5,9 m 
(2,2 + 1,5 + 2,2).

Слика 2. Паркинг место за особе са инвалидитетом
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Код планирања паркинг места и тротоара предвидети укошене ивичњаке максималног 
нагиба 10% и минималне ширине 1,20 m за силазак колица са тротоара на коловоз. Исте рампе 
предвидети на свим местима где се прелази са тротоара на коловоз или обрнуто.

Паркирање  путничких  возила  и  аутобуса,  обавезно  је  решавати  уз  објекте  на 
припадајућим  парцелама,  према  захтевима  који  проистичу  из  намене  објеката,  а  у  складу  са 
важећим  стандардима  и  нормативима.  За  туристичке  капацитете  у  приватним  објектима  (тип 
сеоског туризма) захтеве за паркирањем је обавезно решaвати на припадајућој парцели, док је код 
формирања нових привредно-радних зона потребно организовати јавне паркинге.

Пешачки и бициклистички саобраћај

Пешачке  површине  (стазе  и  тротоари)  су  саставни  елемент  попречног  профила  свих 
градских саобраћајница. Оне се обавезно физички издвајају у посебне површине које су заштићене  
од осталих видова моторног саобраћаја, изузев код интегрисаних улица. Ширина тротоара зависи 
од намене и атрактивности околног простора и интензитета пешачких токова. Минимална ширина 
тротоара за кретање пешака је 1,5 m, а за кретање и инвалида са помагалима 3,0 m.

Новопланиране бициклистичке трасе се могу водити заједно са моторним саобраћајем у 
улицама нижег ранга од аутопута, заједно са пешацима и издвојено од другог саобраћаја. 

Уколико је обим моторног и пешачког саобраћаја такав да може угрозити безбедност, 
потребно је бициклистички саобраћај издвојити у посебне стазе. Бициклистичке стазе које ће се 
градити уз  постојеће јавне путеве морају да имају ширину најмање од 2,5  m и потребно их је 
физички одвојити појасом заштитног зеленила минималне ширине 2,0  m ради безбедности свих 
учесника у саобраћају.

Основна правила трасирања бициклистичких стаза су: користити мирне (стамбене) улице,  
избегавати  улице  са  неповољним  нагибима,  трасе  полагати  кроз  озелењене  зоне,  трасама 
повезивати  стамбене  зоне,  зоне  рекреације  и  централних  активности  и  у  зонама  атракције 
планирати просторе за паркирање бицикла. Као посебне, бициклистичке стазе се трасирају ободом 
пошумљених  области,  кроз  пошумљене  области  и  преко  ливада.  Подлога  мора  омогућити 
несметано коришћење стаза током већег дела године.  Препоручује  се асфалт,  макадам, камена  
стаза. Минимална ширина једносмерне бициклистиче стазе је 1,25 m, а двосмерне 2,5 m.

Јавни превоз путника

Аутобуски систем тренутно остаје примарни носилац јавног приградског и међуградског  
саобраћаја,  док  је  у  будућности  потребно  интензивирати  напоре  на  активнијем  укључивању 
локалног железничког саобраћаја. 

Стајалишта  јавног  путничког  превоза  се  могу  организовати  на  свим  државним  и 
општинским путевима, у складу са саобраћајним захтевима и потребама. Стајалишта на државним 
путевима морају бити одвојена разделним острвом од проточне саобраћајне траке.

Извод из Просторног плана града Лозница са приказаном наменом простора, мрежом насеља 
и инфраструкрним системима налази се у оквиру графичког прилога (Графички прилог бр. 1.). 
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4. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И  УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ 
ИНСТИТУЦИЈА

Зa  пoтрeбe  изрaде  Концепта  Плана детаљне  регулације  индустријске зоне 
"Зајача" у Зајачи, нa oснoву члaнa 48. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и члaнa 52. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде  планских  докумената  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  31/10,  69/10  и  16/11),  пoднeти  су 
зaхтeви зa дoбиjaњe услoвa oд:

НAЗИВ УСТAНOВE ИЛИ 
ПРEДУЗEЋA

БРOJ И ДAТУМ 
ЗAХТEВA

БРOJ И ДAТУМ 
ИЗДАВАЊА

ЈП Електромрежа Србије, Београд 605/12/I oд 17.02.2012. III-18-04-26/1 oд 
01.03.2012.

Електросрбија д.о.о. ЕД Лозница 606/12/I oд 17.02.2012. 3933 oд 13.03.2012.
ЈП Водовод и канализација, Лозница 607/12/I oд 17.02.2012. 07 oд 27.02.2012.
ЈВП Србијаводе, Београд 608/12/I oд 17.02.2012. 659/2 oд 20.03.2012.

2525/12/I од 17.05.2012. у процесу
КЈП Наш Дом, Лозница 609/12/I oд 17.02.2012. 199 oд 27.02.2012.
Телеком Србија, Лозница 610/12/I oд 17.02.2012. 5007-111/620 БИ oд 

20.03.2012.
МУП Србија, Одсек за ванредне ситуације, 
Шабац

611/12/I oд 17.02.2012. 217-1/62/12 oд 
15.03.2012.

Град Лозница-Градска управа, Одељење за 
планирање и изградњу, Група за послове 
заштите и унапређење животне средине

612/12/I oд 17.02.2012. 1/2012 oд 12.03.2012.

Завод за заштиту споменика културе, 
Ваљево

613/12/I oд 17.02.2012. 69/1 oд 11.04.2012.

Завод за заштиту природе Србије, Београд 614/12/I oд 17.02.2012. у процесу
ЈП Србијашуме, Београд 615/12/I oд 17.02.2012. 1994/2012 oд 29.02.2012.
ЈП Путеви Србије, Београд 833/12/I од 07.03.2012. 953-3608/12-1 oд 

12.03.2012.
ЈП Град, Лозница 648/12/I од 22.02.2012. 03-187/1 oд 06.03.2012.

1832/12/I oд 24.04.2012. у процесу
Хидрометеоролошки завод, Београд 733/12/I од 28.02.2012. 92-III -1-20/2012 oд 

05.03.2012.
Министарство животне средине, рударства 
и просторног планирања, Београд

1169/12/I од 23.03.2012. 352-353-0003/2012-04 oд 
28.03.2012.

У складу са законском процедуром, уз Одлуку о изради Плана детаљне регулације 
индустријске зоне "Зајача", приложена је и Одлука о изради Стратешке процене утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације индустријске зоне "Зајача".

Прибављени услови су саставни део документације Концепта плана и налазе се у 
прилозима на крају текстуалног дела.
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II АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА 

1. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
Насеље Зајача припада општини Лозница, која је једна од општина Мачванског 

округа.  Само  насеље  Зајача  налази  се  у  јужном  делу  општине  Лозница,  са  којом  је 
повезана категорисаним путем (асфалтном саобраћајницом) на просторној удаљености од 
15km, што представља један од основних потенцијала за развој.

Саобраћајно-географски  положај  општине  и  самог  насеља  Зајача  је  повољан. 
Посебан значај  за саобраћајни географски положај општине и шире мачванског округа 
има железничка пруга  Рума – Зворник.  Од изузетног  значаја  је и повезаност са реком 
Дрином.

Сателитски снимак предметне локације обухваћене ПДР-ом

Рудно  богатсво,  као  и  велико  шумско  богатство  представљају  изваредан 
потенцијал  који  је  определио  претходни  развој  насеља  са  основним  привредним 
делатностима, рударством и металургијом. 

Територија општине Лозница се налази у склопу Подрињског рудног рејона, који 
карактерише производња антимонових и олово-цинканих руда. Од лежишта металичних 
минералних сировина, на поменутој  територији, се налазе лежишта или појаве антимона, 
калаја, тантала, анобијума, урана, олова и цинка, живе. 

Рударска производња на подручју Зајаче, са малим прекидима, одвија се више од 
115  година.  Топионица  антимона  у  Зајачи  је  почела  са  радом  1938.  године.Концерн 
"ФАРМАКОМ М.Б." Шабац, АД ЗАЈАЧА ЛОЗНИЦА - ОГРАНАК РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР 
"ЗАЈАЧА" поседује  Решење о издавању интегралне дозволе за  складиштење и третман 
отпадних  оловних  акумулатора,  отпадне  сумпорне  киселине,  отпадне  пластике  и 
складиштење комадног меког олова (бр.19-00-00272/2010-02, од 15.07.2010. године).

Комплекс РТ "Зајача" се налази  на  нагнутом  терену  (према  североистоку) 
елипсастог је облика са осама елипсе 220/450 m, а заузима површину од око 6 ha.  Са 
североисточне  стране предметног  комплекса  протиче  река  Штира,  која  се  петнаестак 
километара низводно, улива у Дрину. Са североисточне стране, на најнижим котама, круг 
предузећа тангира прилазни пут који прати изохипсе терена. Са прилазног пута у круг 
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предузећа  се  приступа  преко  две  саобраћајнице,  директно  преко  категорисаног  пута 
Лозница-Зајача.

Имајући у виду да је експлоатација и производња антимона започета још 1938. 
године и с' обзиром на топографију терена – брдовит крај, уз производне објекте развијали 
су  се  централни садржаји,  тј.  формирало се  насеље (месна  канцеларија,  школа,  црква, 
амбуланта, продавнице и др. ) тако да је створен линеарни тип насеља уз саобраћајницу и 
реку Штиру.

Насеље Зајача налази се на брдовитом терену, на надморској висини измеу 200  и 
500  m,  а  простире  се  на  површини  од  око  1.230ha.  Разуђени  појединачни  објекти 
индивидуалног  становања и груписани вишепородични објекти  налазе  се  са  северне и 
североисточне стране.

Природни услови 

Подручје Зајаче  са  околином  карактерише  умерено  континентална  клима,  са 
подпланинским обележјима, са средњом годишњом температуром од 11,2 °C. Најхладнији 
месец у години је јануар са средњом месечном температуром од 0,2 °C, а најтоплији јул, 
са средњом температуром од 20,6 °C. 

Преовлађујућа  ваздушна  струјања  у  реону Зајаче  су  са  северозапада.  Терен  је 
прилично  заштићен  од  ветрова  околним  планинским  масивима.  У  погледу  поделе  на 
географске зоне брзина ветрова, ово подручје спада у I зону умерено јаких ветрова. Брзина 
доминантних ветрова износи око 2,5 m/sec.

Насеље Зајача се налази у котлини између брда, што чини пејзаж брдским, при 
чему је насеље распарчано на више одвојених засеока, на странама брда. Централни део 
насеља смештен је у уској долини реке Штира поред које води и главна саобраћајница.

Шире подручје  локације  предметног  плана  одликује  се  разноврсним облицима 
рељефа испресецано бројним планинским токовима изнад којих се дижу стрме долинске 
стране на југозападном подручју, а на североистоку брежуљкаста узвишења испресецана 
водотоцима који отичу Лешничком реком и реком Јадар. 

1.1. СТАТУС ЗЕМЉИШТА

Према  подацима  у  листовима  непокретности,  парцеле  у  обухвату  предметног 
ПДР-а се, према врсти земљишта, воде као пољопривредно земљиште, шумско земљиште, 
остало грађевинско земљиште, земљиште у јавној својини и грађевинско земљиште изван 
грађевинског подручја. 

1.2. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

У оквиру дефинисаног обухвата присутна је следећа намена земљишта:
• земљиште  у  јавној  својини  (главни  саобраћајни  правци  у  оквиру  предметног 

подручја и водно земљиште - река Штира)
• остало грађевинско земљиште (на ком се већински налази индустријски комплекс и 

стамбено насеље)
• шумско земљиште 
• пољопривредно  земљиште  (заступљено  углавном  у  источном  делу  обухвата 

предметног подручја, дуж локалне саобраћајнице и реке Штире)
• грађевинско земљиште изван грађевинског подручја (парцела 673/1 и 693/1)
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Наведене целине нису систематично и компатибилно распоређене.  Потребно је 
пренаменом  одређених  делова предметног  подручја  (а  према  Просторном плану града 
Лозница), као и обезбеђивањем тампон зона зеленила и постављањем вештачких тампона, 
изоловати  зоне  становања  и  пољопривредних  делатности  од  утицаја  индустријског 
комплекса и процеса производње и прераде руде. 

Намена земљишта затеченог стања, као и преглед парцела у власништву Концерн 
"ФАРМАКОМ M.Б."  Шабац,  РТ  "Зајача"  Лозница, приказани су на графичком прилогу. 
(Графички прилог бр. 2). 

Значајан  део  предметног  подручја  заузима  индустријски  комплекс  Рудници  и  
топионица АД „Зајача“ Лозница.

1.2.1.     Опис     постојећег     стања     индустријског     комплекса     

Рудници и топионица АД „Зајача“ Лозница
Индустријски комплекс  Рудници и топионица АД „Зајача“ Лозница  налази се у 

Зајачи, 12км од Лознице, са којом је повезан асфалтним општинским путем Лозница – 
Зајача - Горња Борина (део бившег ДП II реда R113a). Са поменутог пута, преко Радничке 
улице (главне саобраћајнице у насељу Зајача), у круг предузећа се приступа преко две 
саобраћајнице.  Производни  комплекс  се  једним  делом  граничи  са  општинским  путем 
Лозница - Зајача - Горња Борина. Један део предње стране предузећа је својом дужином 
ограђен оградом висине 2м , са контролом улаза и излаза .

Индустријски комплекс Рудници и топионица АД „Зајача“ Лозница

Производни капацитети смештени су у кругу предузећа  ″Рудници и топионица 
АД Зајачa″ у насељу Зајача, на кат. парц. 505, 694, и 717  КО Зајача - Лозница, укупне  
површине 5.97.99ha, (укупно 53 објекта, заузетости 1.38.20ha.) На кат. парц. бр. 694 КО 
Зајача,   површине 3 хектaра и  86,72 ара смештен је  највећи број  објеката,  28 објекта, 
бруто површине 7.633 m2.

Рударска производња на подручју Зајаче са малим прекидима одвија се више од 
115 година. Од 1938. године у Зајачи је почела са радом топионица антимона. Шездестих 
година прошлог века, ДП ″Рудници и топионица Зајача″ је захваљујући експолоатацији 
високо-квалитетне руде антимона, била по обиму четврти произвођач антимона у Европи, 
а шести у свету. Од 2006. године знатно је унапређена основна делатност РТ Зајача, а то је 
производња олова и олово антимонских легура.
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Основна делатност А.Д. Зајача је производња олова и оловних легура. Заступљени 
су: сирово олово, оловно-антимонске легуре са различитим садржајем антимона, оловно-
антимонско-селенске  легуре  код  којих  се  поред  антимона  додаје  и  селен.  На 
рафинационим казанима у Топионици у Зајачи производи се рафинисано олово квалитета 
99,985% Pb. 

У  саставу  Рудника  и  топионице  Зајача  налазе  се  рудници  антимона,  олова  и 
цинка, као и рудници неметала.

Производни комплекс снабдевен је и неопходном инфраструктуром за предвиђену 
делатност,  (струја високог и ниског напона, водовод, телефон, и тд.) и иста је потпуно 
довољна, уз редовно одржавање и обавезу прилагођавања захтевима техничких прописа.

Комплекс Топионица у Зајачи се састоји из следећих погона:

• Сепарација,  у оквиру које се производе полупроизводи који се користе у даљем 
технолошком процесу, а то су: оловна паста и оловна решетка, које се користе у 
топионици.  Рециклирна  пластика  се  користи  као готов  производ за  производњу 
кутија за акумулаторе у ФАС-у. Натријум-сулфат се користи као готов производ за 
производњу  детерџената,  тачније  овај  производ  се  испоручује  фабрикама  које 
производе детерџенте. 

• Топионица, у којој се сви полупроизводи претапају и добија се сирово олово, од 
кога се касније прави рафинисано олово и све врсте легура.  

• Рафинација,  у  оквиру  које  се  посебним  поступком  од  сировог  олова  прави 
квалитетније, рафинисано олово и све врсте легура које се користе за потребне за 
Фабрику  акумулатора  у  Сомбору,  а  вишак  се  извози,  пре  свега  на  европско 
тржиште.

Увођењем нове технологије  дезинтеграције  оловних акумулатора  фирме SE.R.I. 
S.p.A. – Италија)  задовољене су граничне вредности емисије штетних гасова,  чиме је 
знатно смањен  штетан утиицај на животну средину у целини. 

У оквиру графичког прилога бр. 2 дат је положај и легенда постојећих објеката у 
оквиру комплекса.

Нa  комплексу  се  поред  упрaвне  згрaде,   портирнице,  објектa  лaборaторије  и 
објекaт зa припрему и исхрaну рaдникa, нaлaзе и следећи објекти: 

• Производнa хaлa -  новa хaлa топионице, спрaтности П, бруто површине у основи 
918m2 ,  којa  је  реконструисaнa  и  aдaптирaнa  и  у  њој  су  смештене  следеће 
технолошке целине:
• Секцијa зa дезинтегрaцију стaрих оловних aкумулaторa којa обухвaтa линије зa  

дробљење,  сепaрaцију,  десулфуризaцију  оловне  пaсте  и  производњу  Na2SO4  ,  

кaпaцитетa прерaде до 35.000 т aкумулaторa годишње,
• Секцијa зa рaфинaцију и легирaње оловa – капацитет 1 x 50 и 1 x 38t

• Боксови зa сировине  димензијa 23 x 20 m = 460 m2, покривени, зaтворени сa три 
стрaне,  у циљу смaњењa  емисије рaзвејaвaњa укупних честичних зaгaђењa. 

• Рaдионице зa одржaвaње опреме и мaгaцин резервних деловa,
• Две пећи зa редукционо топљење оловне пaсте и отпaдног оловa кaпaцитетa 8 t 

изливеног метaлa зa 24 чaсa, и четири пећи зa редукционо топљење оловне пaсте и 
отпaдног оловa  кaпaцитетa 15 t изливa у смени. 

• Jеднa глaвнa трaфостaницa којa нaпaјa још три мaње у оквиру комплексa.
• Гaсификaционa  стaницa  зa  смештaј  резервоaрa  течног  кисеоникa  зaпремине 

2x50m3 
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• Склaдиште  мaзутa  сa  двa  нaдземнa  резерворaрa  зaпремине  30  +  26  m3  сa 
тaнквaнaмa.

• Интернa дизел  стaницa сa једним точионим местом и подземним резервоaром  
дизелa горивa, зaпремине 20 m3

• Интернa  пругa  -  индустријски  колосек који  служи  зa  трaнспорт  руде,  имa  
одобрење зa употребу,  (нaлaзи се нa  пaрцелaмa 705/4, 696/2 и 728/6) 

• Жичара за транспорт руде (тренутно није у функцији)
• Водозахват на реци Штири, сa две пумпе кaпaцитетa 1.500  и 2.000 l/min.
• Бaзен индустријске воде  зaпремине 2 x 215 m3.

1.2.2.     Опис     постојећег     стања     стамбеног     дела     предметног     подручја  

Локација предметног  комплекса  је  у  зони  ниске  густине  становања.  Зајача  је 
рударско насеље у којем живи око 675 становника у око 228 домаћинстава. Општа густина 
становништва, због типа насеља (планинско, раштркано) је мала и износи око 0,6 st/ha, са 
већом густином становања према кругу предузећа (радничке колоније).

Становање са  јавним,  услужним и комерцијалним садржајима заступљено  је  у 
североисточном  делу обухвата  Плана,  дуж  десне  обале  Штире.  У  питању су  већином 
вишепородични стамбени објекти, а заступљена су и породична домаћинства са помоћним 
и економским објектима.

радничко насеље-вишепородично становање          једнопородично становање

Зона стамбеног насеља обухвата претежно вишепородично становање са јавним, 
услужним и комерцијалним садржајима дуж десне обале Штире. Заступљени су стамбени 
објекти  (индивидуално  и  вишепородично  становање),  стамбени  објекти  са  јавним, 
услужним и комерцијалним садржајима у приземљу,  као и  пословни објекти. Приступ 
парцелама у оквиру ове зоне омогућен је директно преко локалне саобраћајнице или преко 
колско пешачких саобраћајних површина.

Постоје  и  домаћинства  са  породичним  стамбеним  објектима  која  се  налазе  у 
непосредној близини индустријског комплекса, па је због тога њихова позиција непогодна 
за  становање.  Ови објекти су углавном изграђени на пољопривредном земљишту,  које 
није заживело као такво, такође због непосредне близине индустријског комплекса.  На 
предметном подручју,  на пољопривредном земљишту,  само су местимично заступљене 
појединачне  парцеле  са  мањим  воћњацима  и  повртњацима  или  са  формираним 
економским и помоћним објектима.
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1.3. САОБРАЋАЈ 

Зајача је насељено место које је удаљено од Лознице око 15 km и са њом повезано 
Општинским путем Лозница - Зајача - Горња Борина.

У оквиру предметног Плана доминантни су следећи путни правци:

• Општински пут Лозница- Зајача - Горња Борина (део бившег ДП II реда R113a) 

• Улица Радничка - главна саобраћајница у насељу Зајачa 

• Приступни неасфалтирани пут до рудника Заворје (кат.парц бр.744)

• Колско пешачке саобраћајнице намењене за приступ стамбеним објектима

Стамбени део насеља је највећим делом лоциран уз улицу Радничка, тако да се 
приступ стамбеним објектима остварује директно са наведене саобраћајнице или преко 
неасфалтираних колско - пешачких саобраћајница.. Ширина Радничке улице се креће од 4 
до 5.5 метара у зависности од расположиве регулације која је са једне стране условљена 
реком Штиром а са друге стране планинским тереном. Поред ове и остале саобраћајнице и 
путеви у Зајачи су недовољне ширине за несметано одвијање како двосмерног,  тако и 
теретног саобраћаја.  

Дуж улице  Радниче  позиционирана  су  и  два  аутобуска  стајалишта  за  локални 
аутобуски саобраћај.

Индустријском  комплексу  Рудници  и  топионица  АД  „Зајача“  Лозница  се 
тренутно приступа  са  Општинског  пута Лозница  -  Зајача -  Горња  Борина и преко 
Радничке улице. 

Деоница Општинског пута Лозница - Зајача - Горња Борина која по катастарском 
стању тангира  Индустријски комплекс  Рудника и  топионице АД „Зајача“  Лозница, је 
непроходна,  што је условило да се саобраћај  тренутно принудно одвија преко парцела РТ 
Зајача  и истовремено пролази кроз комплекс рудника.

Поред Радничке улице у насељу Зајача налази се и улица Рударска, која повезује 
Радничку улицу са једне стране и некатегорисани пут између К.О. Зајача и К.О. Горња 
Борина оквирне дужине 650 м. 

Катастарско стање поменуте Рударске улице пролази кроз комплекс РТ АД Зајача 
Лозница, и није у јавној функцији, тј. никада није приведена намени, јер не постоји прелаз 
( мост ) који би повезао Радничку улицу са Рударском, тако да се само један део поменуте 
Рударске улице користи искључиво за интерне потребе Топионице .

Поред наведених  саобраћајница,  на  подручју  које  је  у  власништву РТ ''Зајача'' 
налазе се и:

• Мрежа интерних саобраћајница у оквиру комплекса, које су асфалтиране и заједно 
са платоима, обезбеђују комуникацију између свих објеката на парцели. 

• Интерна пруга - индустријски колосек који служи за транспорт руде, има одобрење 
за употребу,  (налази се на  парцелама 705/4, 696/2 и 728/6) 

• Жичара за транспорт руде (тренутно није у функцији)

Постојећа  саобраћајна  решења  нису  адекватна  јер  долази  до  мешања  локалних 
саобраћајница  и  саобраћајница  у  оквиру  комплекса,  који  би  морао  да  буде  физички 
изолован, са контролисаним улазом и излазом, што тренутно није случај.
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1.4. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

1.4.1. Водовод и канализација

Изворишта и водоснабдевања
Насеље Зајача се снабдева водом из локалног водовода који се снабдева из два 

изворишта:  старије,  „Кокићи“,  издашности  4-5  l/s, које  је  изградило  ДП  „Рудници  и 
топионица Зајача“ педесетих година прошлог века и новије „Турин“, чија је издашност 
такође 4-5 l/s, а које је изграђено уз помоћ међународних донатора 2002. године. 

Максимална  количина  воде  потребна,  према  важећем  нормативу  за  насеље 
величине Зајаче, износи 55.000 литара за 24 часа. Истовремено, према збирној издашности 
изворишта, дневно је расположиво максимално 346.000 литара воде, што је довољно и за 
потребе насеља и за рад ДП „Рудници и топионица Зајача“. 

Вода се из изворишта сакупља у два базена капацитета од по 50 м3 из којих се 
снабдевају  корисници.   Изворишта  и  базени  се  налазе  на  већој  надморској  висини  у 
односу  на  насеље  Зајача  и  производна  постројења  предузећа  „Рудници  и  топионица 
Зајача“  (450 mnv,  односно,  350 mnv),  па вода долази до потрошача природним падом. 
Вода  из  водовода  се  повремено  контролише  на  хемијску  исправност  у  Лозничком 
водоводу,  док се биолошка исправност воде испитује  у Здравственом центру Лозница. 
Вода из водовода Зајача се по потреби хлорише. Капацитет два поменута изворишта у 
потпуности задовољава потребе насеља  Зајача и ДП „Рудници и топионица  Зајача“  уз 
стални вишак воде који из прихватних резервоара прелива у реку Штира

У оквиру индустријског комплекса налази се:

• Водозахват на реци Штири, са две пумпе капацитета 1.500 и 2.000 l/min.

• Бaзен индустријске воде  зaпремине 2 x 215 m3

Спољашња санитарно-фекална  канализациона мрежа 
Сакупљене  санитарно-фекалне отпадне воде евакуишу се до водонепропусних 

септичких  јама  којих  има  пет на  комплексу, и које  се  празнe  од  стране  надлежног 
комуналног предузећа.

Сакупљање атмосферских вода  са крова објеката  

Атмосферске  воде  са  кровних  површина,  које  су  незагађене,  сaкупљају се  и 
одводе системом каналета и ригола у околне зелене површине или реку Штиру.

Сакупљање атмосферских вода са манипулативних површина

Атмосферске  воде  са  манипулативних површина,  саобраћајница  и  паркинга, 
сакупљају  се посебном  мрежом  отворених канала  и  евакуишу  до  сепаратора  са 
таложником и третирају пре упуштања у коначни реципијент реку Штиру.  Прикупљени 
талог се третира на постројењу за производњу сировог олова .
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1.4.2. Електроенергетика

На  предметном  подручју  постоји  изграђено  постројење  ТC  35/10  kV  са 
прикључним ваздушним водовима називног напона 35 kV и излазним водовима 10 kV. 

У оквиру индустријског комплекса налази се једна главна трафостаница  ТC 35/10 
kV  која  напаја  три  мање  трафостанице 10/0.4kVу  оквиру  комплекса,  што  задовољава 
тренутне потребе. Планирано проширење индустријског комплекса захтева и проширење 
капацитета.

Снабдевање електричном енергијом насеља је остварено преко постојеће МБТС 
10/0.4 kV ваздушним надземним нисконапонским водом.

1.4.3. Телекомуникације

На предметном подручју постоји приступна мрежа предузећа за телекомуникације 
„Телеком Србија“ а.д. Индустријски и стамбени објекти су прикључени на АТЦ Зајача. У 
АТЦ Зајача постоји довољно резерве за планирано проширење индустријског комплекса.

На предметном подручју се налази и оптички кабл Лозница-АТЦ Зајача и АТЦ 
Зајача-Рудник Зајача.

1.4.4. Топлификација и гасификација
У оквиру индустријског комплекса налази се:

• Гасификациона станица за  смештај резервоара течног кисеоника  запремине 2 x 50 
m3 

• Складиште мазута са два надземна резерворара запремине 30+26 m3 са танкванама.

• Интерна  дизел  станица  са  једним  точионим  местом  и  подземним  резервоаром 
дизела горива, запремине 20 m3

• Складиште мазута са два подземна резервоара запремине 2x100 m3 .

У оквиру стамбеног насеља не постоји гасификациона мрежа природног гаса. 

2. ПРЕГЛЕД ЕВИДЕНТИРАНИХ И ЗАШТИЋЕНИХ ОБЈЕКАТА, 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ И ПРИРОДЕ И АМБИЈЕНТАЛНИХ ЦЕЛИНА

У оквиру дефинисаних граница обухвата предметног Плана детаљне регулације 
не постоје евидентирани споменици културе и природе и амбијенталне целине.

Према достављеној евиденцији Завода за заштиту споменика културе ''Ваљево'', у 
оквиру Плана заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде Плана  
детаљне регулације К.О. Зајача (бр. 69/1 од 11.04.2012.год.), на подручју КО Зајача налазе 
се следећа непокретна културна добра, која уживају одређени степен заштите (Графички 
прилог бр. 3): 

1. Зграда са канцеларијама у оквиру индустријског комплекса РТ Зајача у Зајачи
2. Кућа Степановић Влајка, Зајача (није у оквиру граница обухвата ПДР-а)
3. Група стамбених објеката Зајача (нису у оквиру граница обухвата ПДР-а)

На подручју КО Зајача постоје евидентирани археолошки локалитети, али се они 
не  налазе  у  оквиру  дефинисаних  граница  обухвата  Плана  детаљне  регулације 
индустријске зоне ''Зајача''.  Уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се 
не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока 
преоравања  и  обавезно  је  поступати  у  свему  према  одредбама  Закона  о  културним 
добрима ("Сл. Гласник РС бр. 71/94").
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3. ПРЕДЛОГ ПОДЕЛЕ НАСЕЉА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

У оквиру обухвата  предметног  Плана  детаљне  регулације  издвајају се  следеће 
целине и зоне (Графички прилог бр. 3) 

Целина I - становање са јавним, услужним и комерцијалним садржајима

Целина II - привредна зона 
Целина II - привреднa зонa заузима највећу површину. Анализом стања на терену, 

комплетног технолошког процеса и будућих потреба индустријског комплекса Рудници и 
топионица АД „Зајача“ Лозница, дошло се до предлога за формирање подзона у оквиру 
ове зоне:

Подзона 1 - индустријски комплекс
Подзона 2 - подручје рудника и зона за потребе рудника
Подзона 3 - подручје санације постојеће депоније
Подзона 4 - подручје формирања нове депоније
Подзона 5 - подручје других привредних активности
Подзона 6 - затечена домаћинства
Подзона 6а - Зона могућег проширења индустријског комплекса или формирања 
других привредних активности
Подзона 7 - заштитни зелени коридор 

Целина III - шуме и шумско земљиште

Целина IV - површине јавне намене
1. колске саобраћајне јавне површине,
2. колско пешачке саобраћајне површине, 
3. река Штира

4. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

План детаљне  регулације  индустријске  зоне  ''Зајача''  је  рађен  на  катастарско-
топографском  плану  који  је  израдио  ПД  ''Геодет  ДБ''  М.  Зворник,  а  у  свему  према 
Просторном плану града Лозница.

У оквиру Просторног плана града Лозница нису обрађене шеме насеља, тако да се 
сви потребни подаци преузимају са графичких прилога размере 1:50000, па је у одређеној 
мери потребно  извршити усаглашавања у  односу на  катастарско  и  фактичко  стање на 
предметном подручју које се налази у обухвату Плана детаљне регулације.
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III КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

1. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ И ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ 
ЕЛЕМЕНТИ

Општи циљеви израде Плана детаљне регулације

У  циљу  решавања  стратегије  развоја  индустријског  комплекса Рудници  и 
топионица АД „Зајача“ и уређења подручја у његовој непосредној близини, у складу са 
Просторним планом града Лознице, потребно је дати решења којим ће се извршити:

• систематизација намене  простора  индустријског  комплекса  РТ  Зајача  и 
обезбеђивање услова за изградњу нових производних објеката

• планско  опремање  подручја  инфраструктурним  објектима  и  системима 
(комплетирање постојећих и изградња нових), у складу са потребама комплекса и 
дугорочним потребама, захтевима и међународним стандардима 

• дефинисање  односа  простора  индустријског  подручја  са  осталим  наменама  и 
инфраструктурним системима

• функционални размештај и планирање нових компатибилних намена (садржаја)
• дефинисање главних саобраћајних праваца и пројектовање саобраћајних приступа 

и интерних саобраћајница у складу са новоформираним целинама 
• формирање простора за одлагање отпадног материјала

Израдом Плана детаљне регулације дефинисаће се:

• Обухват планског подручја, који, осим парцела које су у власништву Инвеститора 
(Прилог бр. 2), обухвата и одређен број суседних парцела, које су у непосредној 
вези са предметним индустријским комлексом и које треба привести намени (према 
Просторном плану града Лозница),  као парцеле предвиђене за препарцелацију и 
измештање или формирање приступних путева.

• Идејно (концептуално) решење комплекса које ће бити резултат систематизације 
комплекса, на основу технолошких потреба и потреба Инвеститора.

• План препарцелације којим ће бити обухваћене парцеле које су у власништву РТ 
Зајача (у складу са потребама будућег  развоја комплекса),  као и парцеле јавних 
површина у границама обухвата ПДР-а. Дефинисаће се и правила парцелације за 
остало грађевинско земљиште.

• Простор  намењен  за  становање и  друге  компатибилне  намене  и  њихово 
инфраструктурно опремање.

• Заштитни зелени  појас између  индустријског  комплекса  и  стамбеног  подручја, 
који  би  се  делом  простирао  у  подручју  између  предметног  индустријског 
комплекса и реке Штире.

• Потребе  за  изменама  постојећих  саобраћајних  решења  ради  онемогућавања  
неконтролисаног проласка кроз индустријски комплекс (потреба  за  измештањем 
дела пута који се тренутно користи за Горњу Борину, као и потреба за променом 
ранга Рударске улице која пролази кроз комплекс и већ дуже време се користи само 
један њен део као интерна саобраћајница)

• Потребе за израдом приступних и интерних саобраћајница, како би се обезбедио 
адекватан  приступ  свим  парцелама  и  објектима  у  оквиру  индустријског  и 
стамбеног комлекса.
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• Простор санације постојеће депоније 
• Простор  за  формирање  нове  депоније и  обезбеђивање  саобраћајница  која  је 

опслужују и саобраћајне везе између депоније и индустријског комплекса.

2. ОРИЈЕНТАЦИОНО ПРЕДВИЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

СА ПРЕДЛОГОМ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Предметно подручје се налази у обухвату Просторног плана града Лознице. 
Границе намена површина преузете су са графичког прилога Просторног плана града 
Лозница (Реферална карта 1, Намена простора, Р=1:50000) и извршено је усклађивање 
граница формираних целина према катастарском стању. Обухват Плана детаљне 
регулације са приказаним наменама површина, дефинисаним подзонама и главним 
саобраћајним правцима, приказан је на ситуацоном плану предметног подручја (Графички 
прилог бр. 3). 

Предлог намене површина и површине јавне намене нису дефинисане само према 
катастарском стању, већ је узето у обзир и фактичко стање. У оквиру предметног подручја 
постоје значајне разлике између катастарског и фактичког стања, које је најуочљивије дуж 
реке  Штире и  главних саобраћајних праваца.  С'  обзиром на чињеницу да  није могуће 
свести ток реке  и постојеће  саобраћајнице на  катастарско  стање,  приликом планирања 
нових површина, ће се, као полазна ставка, усвојити фактичко стање на терену, а након 
тога  ће  бити  формиране  нове  парцеле  јавних  површина  у  складу  са  смерницама 
Просторног плана града Лознице и предвиђеним потребама корисника. 

У оквиру дефинисаних граница обухвата предметног Плана детаљне регулације 
не постоје евидентирани споменици културе и природе и амбијенталне целине.

Евидентирани објекти немају дефинисану заштићену околину. Власници, односно 
корисници културног добра под претходном заштитом, имају обавезу да се за све врсте 
интервенција  на  објектима  (инвестиционо  одржавање,  реконструкција,  адаптација, 
санација и ревитализација) понашају у складу са одредбама Закона о културним добрима 
("Сл. Гласник РС бр. 71/94") и Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и  поштујући  прописане  услове  у оквиру Плана заштите  и 
ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације К.О. 
Зајача (бр. 69/1  од  11.04.2012.год.),  издатог  од  стране  Завода  за  заштиту  споменика 
културе ''Ваљево''.

Наведене објекте је потребно обавезно сачувати, уз примену дефинисаних општих 
услова за предузимање мера техничке заштите:

• На објекту се могу изводити мере техничке заштите у циљу враћања аутентичног 
изгледа објекту.

• Не дозвољава се повећање габарита ни у хоризонталном, ни у вертикалном смислу.
• Не дозвољавају се радови на објекту који би нарушили његов спољашњи изглед.
• Дозвољавају се они радови на објекту који би довели до побољшања санитарно-

хигијенских услова коришћења објекта, с тим да они не наруше спољашњи изглед 
грађевине.
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2.1. ПРЕДЛОГ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 

Намена површина је конципирана тако да се предметни индустријски комплекс 
(заједно  са  постојећим  рудником  и  новопланираном  депонијом)  изолује  као  засебна 
целина  функционална целина. То подразумева следеће:

• Укидање комуникације кроз комплекс коју користе становници (и враћање тог дела 
пута у функцију интерне саобраћајнице)

• Постављање тампон зона  зеленила  око  читавог  комплекса  и  око  затечених 
домаћинстава

• Уређивање стамбеног дела предметног подручја формирањем приступних путева и 
обезбеђивањем тампон зоне зеленила.

У оквиру обухвата предметног Плана детаљне регулације формиране су следеће 
целине и зоне (Графички прилог бр. 3):

Целина I - становање са јавним, услужним и комерцијалним садржајима

Целина II - привредна зона 
Подзона 1 - индустријски комплекс
Подзона 2 - подручје рудника и зона за потребе рудника
Подзона 3 - подручје санације постојеће депоније 
Подзона 4 - подручје формирања нове депоније 
Подзона 5 - подручје других привредних активности
Подзона 6 - затечена домаћинства
Подзона 6а - Зона могућег проширења индустријског комплекса или формирања 
других привредних активности
Подзона 7 - заштитни зелени коридор 

Целина III - шуме и шумско земљиште

Целина IV - површине јавне намене
1. колске саобраћајне јавне површине,
2. колско пешачке саобраћајне површине,
3. река Штира

ОПИС СВИХ ЦЕЛИНА И ЗОНА

Целина I - становање са јавним, услужним и комерцијалним садржајима

Становање са јавним, услужним и комерцијалним садржајима ће се задржати у 
североисточном  делу  обухвата  Плана,  дуж  десне  обале  Штире,  где  је  тренутно 
заступљено.  У  овој  целини предвиђене  су  намене  становања.  Дозвољена  је  изградња 
породичних  домаћинстава  са  помоћним  објектима  и  са  јавним,  услужним  и 
комерцијалним  садржајима  у  приземљу,  а  није  препоручљива  изградња  нових 
вишепородичних  стамбених  објеката,  већ  је  дозвољена  само  њихова реконструкција  и 
радови на њиховом одржавању. Дозвољене су и друге компатибилне намене и делатности, 
чији је просторни развој  условљен потребама околних корисника и које не угрожавају 
основну  намену  (становање),  као  ни  животну  средину.  Дозвољена  је  изградња  мањих 
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пословних/комерцијалних јединица,  као појединчних садржаја у стамбеном ткиву,  који 
могу  бити  у  оквиру  приземља  стамбених  објеката  или  као  посебни  објекти  у  оквиру 
грађевинске парцеле. 

Табела 1: Урбанистички параметри зоне
Површина зоне Индекс заузетости Проценат зеленила

 5.66 ha 40% 30%

Један део стамбеног насеља, позициониран тако да изолује привредну зону од становања, 
(графички прилог бр. 3), дефинисан је као заштитни појас зеленила у оквиру становања и 
на  тој  површини  се  забрањује  изградња  и  становање,  а  дозвољено  је  евентуално 
постављање и изградња траса инфраструктуре са неопходним пратећим објектима.

Приступ  парцелама  у  оквиру  ове  зоне  омогућен  је  директно  преко  локалне 
саобраћајнице или преко колско пешачких саобраћајних површина.

Целина II - привредна зона

Привредна зона заузима највећу површину предметног подручја. Анализом стања 
на терену, комплетног технолошког процеса и будућих потреба индустријског комплекса 
Рудници и топионица АД „Зајача“ Лозница, дошло се до предлога за формирање зона у 
оквиру целине привредне зоне.

Целина II - привредна зона
Подзона 1 - индустријски комплекс

Зона индустријског комплекса обухвата све објекте и погоне у оквиру комплекса 
Рудници и топионица АД „Зајача“ Лозница, где се обављају све производне активности за 
које је  наведени комплекс регистрован.  У оквиру ове зоне је  забрањено становање,  тј. 
изградња стамбених објеката  (осим eвeнтуaлних aпaртмaнских jeдиницa зa приврeмeни 
бoрaвaк чувaрa, дeжурних служби и сл.),  објеката  за  узгој  стоке и  производњу 
прехрамбених производа, као и изградња објеката, погона и складишта за које предметни 
комплекс није регистрован. 
Ова зона мора бити физички изолована, са контролисаним улазом и излазом, а потребно је 
предузети и све потребне мере за заштиту животне средине. 

У оквиру комплекса  формирана  су три улаза/излаза,  која ће бити контролисана 
портирницама:

• први ће бити првенствено резервисан за улазак камиона са сировинама и за колски 
улаз/излаз за посетиоце и административне раднике.

• други ће бити главни пешачки  улаз за посетиоце и административне раднике 

• трећи ће бити улаз/излаз  за раднике у производњи (који ће се пресвлачити при 
уласку у комплекс и при изласку) и излаз  камионског саобраћаја  из  комплекса уз 
обавезно прање точкова кроз дезобаријеру.

Везе између објеката у кругу комплекса су остварене интерним саобраћајницама и 
платоима.  У  оквиру  индустријског  комплекса  рудника  интерне  саобраћајнице  су 
предвиђене у складу са технолошким потребама и развојем рудника.  Саобраћајнице на 
самом комплексу су већином исцртане хоризонталним ознакама на платоима (уколико су 
неке  саобраћајнице  предвиђене  преко  платоа),  а  делом  су  оивичене  нормалним 
ивичњацима.  Код оивичења саобраћајница због коришћења манипулативних средстава 
(виљушкари) потребно је на прелазу између платоа и саобраћајнице предвидети упуштени 
ивичњак, ради лакше манипулације.
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Ширина итерних саобраћајница на комплексу је од 3.5 до 5,0 метара, а све у 
зависности од потреба и организације саобраћаја на комплексу.

Oдвођење површинских вода са саобраћајних површина и платоа унутар 
комплекса предвиђено је системом решетки, канала и ригола, које ће сепаратно третирати 
пре испуштања.

Нивелационо решење саобраћајница и платоа усклађено је са положајима 
постојећих и планираних објеката на парцели, уз поштовање одредаба за максималне и 
минималние подужне и попречне падове.

Индустријски  комплекс  биће  подељен  на  три  функционалне  целине које  су 
раздвојене интерним саобраћајницама:

− на првом  улазу са десне стране предвиђена  је портирница, паркинг простор, 
хелиодром и  планира се формирање  музеја рударства у оквиру,  тако да се ова целина 
може сматрати чистом, тј. површином без производних активности.

− између првог и трећег улаза налази се  технолошко-производни део - прљави 
део, тј. део у ком се одвијају активни производни процеси које прати одређено загађење. 

− на трећем улазу са леве стране налази се лабораторија и планирана је изградња 
портирнице,  ресторана  са  санитарним  делом,  погон  техничког  одржавања,  складиште 
рециклажног отпада, трафостаница, тако да се и ова целина може сматрати чистом, тј. 
површином без производних активности.

Овакав концепт организације индустријског комплекса је повољан са еколошког 
становишта,  јер  чисти  делови  комплекса  окружују  прљави  и  на  тај  начин  постају 
својеврстан тампон у односу на суседне парцеле.

Табела 2: Урбанистички параметри подзоне
Површина подзоне Индекс заузетости Проценат зеленила

8.40 ha 50% 30%

Планирана је изградња нових објеката у оквиру индустријског комплекса:

• Улазна портирница

• Постројење за пречишћавање воде
• Магацин производа рециклажнох центра  
• Производња сировог олова
• Гасна станица
• Надстрешница изнад бункера руде
• Погон рафинације
• Магацин производа топионице
• Трафо станица 4
• Погон техничког одржавања
• Надстрешница погона техничког одржавања
• Магацин репроматеријала за сектор техничког одржавања
• Надстрешница магацина репроматеријала за сектор техничког одржавања
• Складиште рециклажног отпада
• Ресторан са санитарним блоком                                         
• Пословни објекат  
• Септичке јаме
• Излазна портирница
• Базени рециркулационе воде
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У  оквиру  графичког  прилога  бр.  3  дат  је  положај  и  легенда  постојећих  и 
планираних објеката у оквиру комплекса, као и њихови оквирни планирани габарити.

Планирани објекти су позиционирани и груписани према намени и у складу са 
предвиђеним технолошким процесом и потребама за ширењем индустријског комплекса. 
Габарити  и  позиције  планираних  објеката  су  подложни  изменама  у  току  њиховог 
разрађивања  кроз  главне  пројекте  у  складу  са  прописаном  заузетошћу  и  потребном 
технологијом. 

На  графичком  прилогу  бр.  3  је  означена  и  зона  могућег  ширења  комплекса. 
Уколико  у  будућности  буде  постојала  потреба  за  још већим  повећањем  капацитета  у 
односу на предвиђени и уколико се затечена домаћинства угасе, комплекс би се проширио 
дуж  пута.  Зона  између реке  и  пута  обавезно  мора  остати  неизграђена,  како  би  имала 
функцију  заштитног  појаса  зеленила  у оквиру дефинисане  привредне  зоне,  како би се 
стамбени део са друге стране реке максимално заштитио од негативних утицаја.

Целина II - привредна зона
Подзона 2 - подручје рудника и зона за потребе рудника

Ова зона  обухвата  подручје  рудника  и  комплетно  подручје  које  се  користи  за 
експлоатацију истог и допремање руде на даљу прераду.

У оквиру ове  подзоне,  Планом  детаљне регулације  ће се, правилима уређења и 
грађења,  дефинисати  само  услови  за  изградњу  неопходних  објеката  и  траса 
инфраструктуре  за  потребе  процеса  експлоатације.  Планира  се интерна саобраћајна 
комуникација у складу са технолошким потребама и развојем рудника, у виду планирања 
колског и железничког саобраћаја и постављања жичара у функцији транспортовања руде. 

Након завршене експлоатације, неопходно је извршити рекултивацију земљишта 
у  циљу  враћања  зњмљишта  у  шумско  (није  вероватно  да  се  може  достићи  квалитет 
земљишта које би се користило у пољопривредној производњи).

Целина II - привредна зона
Подзона 3 - подручје санације постојеће депоније

Границе подзоне санације постојеће депоније су одређене на основу  Пројекта 
санације,  затварања  и  рекултивације  депоније  јаловине  из  топионице  у  „Зајачи“, 
израђеног од стране  института ''Кирило Савић'' а.д. Београд (бр.12-2063 од 02.03.2012.г.) 
и будуће фирмирање ове зоне ће бити у свему у складу са њим.

Целина II - привредна зона
Подзона 4 - подручје формирања нове депоније

Границе  подзоне  формирања  нове  депоније  су  одређене  на  основу  Пројекта 
санације,  затварања  и  рекултивације  депоније  јаловине  из  топионице  у  „Зајачи“, 
израђеног од стране  института ''Кирило Савић'' а.д. Београд (бр.12-2063 од 02.03.2012.г.) 
и будуће фирмирање ове зоне ће бити у свему у складу са њим.

Целина II - привредна зона
Подзона 5 - подручје других привредних активности

Ова подзона се простире у западном делу обухвата предметног Плана. Парцеле 
које припадају овој зони нису у власништву Рудници и топионица АД „Зајача“ Лозница и 
дефинисане  су  као  подручје  других  привредних  активности.  Потребно  је  привести  их 
датој  намени,  узимајући у  обзир  да  се  предметна  зона  граничи  са  зоном  2  (подручје 
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рудника  и  зона  за  потребе  рудника).  Искључује  се  формирање производње  и  прераде 
прехрамбених производа,  као и делатности које би погоршале већ угрожено еколошко 
стање предметног подручја. 
За ову подзону је неопходна израда урбанистичког пројекта пре изградње објеката.

Табела 3: Урбанистички параметри подзоне
Површина подзоне Индекс заузетости Проценат зеленила

 6.72 ha 50% 30%

Целина II - привредна зона
Подзона 6 - затечена домаћинства

Подзона затечених  домаћинстава  обухвата  парцеле  са  породичним  стамбеним 
објектима  у  непосредној  близини индустријског  комплекса,  које  се  према Просторном 
плану града Лозница налазе у границама привредне зоне.  Дозвољено је да се затечена 
домаћинства задрже до реализације планираног решења, уз одређена ограничења везана за 
даљу изградњу, јер је њихова позиција непогодна за становање због непосредне близине 
индустријског  комплекса,  за  који се очекује  даље ширење дуж реке  Штире (Графички 
прилог бр. 3).  

Док се објекти користе у постојећој намени, дозвољене су интервенције у оквиру 
постојећег  габарита  објеката,  у  циљу побољшавања услова  становања,  без  могућности 
доградње  и  надградње,  уз  могућност  прикључења  на  све  инфраструктурне  водове. 
Дозвољени су  и  услужни  и комерцијални садржаји у  приземљу објеката  или у  оквиру 
помоћних  објеката,  а  због лоших  еколошких  услова  у  оквиру  предметног  подручја,  у 
оквиру  ове  подзоне,  ниje дoпуштeнa изградња  помоћних  објеката  који  су  у  служби 
бављења пољопривредом, воћарсвом, повртарством, сточарством, живинарством и осталим 
делатностима које су у циљу производње прехрамбених производа. 

Планирано је да се парцеле у овој подзони временом приведу  новој  намени. 
Након гашења затечених домаћинстава у оквиру подзоне  6а, примењиваће се параметри 
који су дефинисани за подзону 1 или подзону 5.

Целина II - привредна зона
Подзона 6а  -  Зона  могућег  проширења индустријског  комплекса  или формирања 
других привредних активности

Парцеле  у  оквиру  ове  подзоне  дефинисане  су  као  подручје  у  оквиру  кога  је 
могуће  проширење  индустријског  комплекса  РТ  Зајача  (уколико  у  будућности  буде 
постојала потреба за повећањем капацитета комплекса), а могуће је и формирање других 
привредних активности. У зависности од случаја, примењиваће се параметри дефинисани 
за подзону 1 или подзону 5.  За ову подзону је неопходна израда урбанистичког пројекта 
пре изградње објеката.

У оквиру ове подзоне, планирани су комерцијално-пословни комплекси, занатска 
производња, сервиси, услужне делатности, стоваришта малопродаја и велепродаја и све 
компатибилне  намене  са  опште  дефинисаном.  Планирано  је  искључивање формирања 
производње и прераде прехрамбених производа, oбјеката за узгој стоке, као и делатности 
које угрожавају људе и животну средину (земљиште, ваздух и воду). У оквиру ове подзоне 
ће  се забранити становање,  тј.  изградња  стамбених  објеката  (осим eвeнтуaлних 
aпaртмaнских jeдиницa зa приврeмeни бoрaвaк чувaрa, дeжурних служби и сл.). 
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Док се објекти користе у постојећој намени, дозвољене су интервенције у оквиру 
постојећег  габарита  објеката,  у  циљу побољшавања услова  становања,  без  могућности 
доградње и надградње, уз могућност прикључења на све инфраструктурне водове.

Целина II - привредна зона
Подзона 7 - заштитни зелени коридор 

Како  је  Просторним  планом  града  Лозница  дефинисано  подизање  заштитних 
имисионих шума у комплексима привредних зона, одвојене су потребне површине при 
ободу привредне  зоне  и  означене  као  зона  заштитног  зеленог  коридора.  У  питању су 
шумска подручја у западном делу обухвата и шумска подручја која се налазе источно од 
зоне индустријског  комплекса  и  зоне за потребе рудника.  Појас  између реке Штире и 
стамбеног насеља је такође предвиђен за формирање заштитног зеленог појаса, како би се 
стамбено насеље у оквиру целине I максимално заштитио од негативних утицаја у оквиру 
привредне зоне. У овом подручју није предвиђена изградња. Не планира се ни становање, 
ни  пословање,  ни  производне  делатности.  Може  се  евентуално  дозволити  изградња 
искључиво неопходних инсталација и траса инфраструктуре.

Целина III - шуме и шумско земљиште

Земљиште  у  непосредној  близини  индустријског  комплекса  и  рудника  је 
деградирано и није атрактивно за развој туризма, нема захтева нити услова за изградњом 
објеката на овим површинама, тако да правила грађења Просторног плана града Лозница 
за  ову зону нису карактеристична. Концепт  уређења шума и шумског  земљишта јесте 
очување и унапређење постојећег шумског фонда. Шумски засади ће се подизати у складу 
са правилима уређења која су дефинисана Просторним планом града Лозница и општим и 
посебним  правилима  која  важе  за  подизање  оваквих  засада,  узимајући  у  обзир 
девастирано земљиште, као и значај за средину у оквиру плана и шире за насеље.

У овом подручју забрањена је изградња и формирање становања,  пословања и 
производних делатности. Може се евентуално дозволити изградња искључиво неопходних 
инфраструктурних коридора.  Уколико постоји потреба за изградњом, потребно је да се 
инвеститор обрати надлежном шумском газдинству које ће дефинисати услове у складу са 
законом и условима који су уграђени у Просторни план града Лозница.

Целина IV - површине јавне намене

Ова целина  обухвата  саобраћајну инфраструктуру  и  ток  реке  Штире  у  оквиру 
обухвата  Плана,  као  и  све  инфраструктурне  коридоре  и  пратеће  објекте  за  надзирање 
функционисања  инфраструктурних  мрежа  и  уређаја.  Површине  јавне  намене  су 
дефинисане тако да буду испоштовани добијени услови од јавних предузећа. С' обзиром 
на  специфично  затечено  стање,  потребно  је  овим  планом  дефинисати  и  план 
препарцелације, како би се испоштовала правила регулације дата у Просторном плану и 
дефинисале јавне површине, првенствено водећи рачуна о стриктном одвајању локалних 
саобраћајница  и  саобраћајница  у  оквиру комплекса.  Унутaр површина јавне намене  нe 
мoжe сe oдвиjaти изрaдњa oбjeкaтa нити прoстoриja стaмбeнe нaмeнe, нити oстaлих 
oбјеката висoкoгрaдњe, oсим пратећих објеката  за  надзирање  функционисања 
инфраструктурних мрежа и уређаја.

Сагледавањем стварног стања на терену и снимљеног катастарског стања уочено је да је 
река Штира променила свој ток, који је сада изван предвиђене катастарске парцеле.  Такође, ни 
траса постојеће Радничке улице, није у оквиру предвиђене катастарске парцеле.
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Планом детаљне регулације предвиђена је и регулација корита реке Штире (која ће се 
урадити  према  условима  надлежног  водопривредног  предузећа), како  би  се  избегла  сва 
евентуална могућа загађења од подземних вода са индустријског комплекса, дефинисале парцеле 
јавних површина и обезбедиле неопходне површине за колски, пешачки и стационарни саобраћај. 
За изградњу регулације корита реке Штире потребна је израда урбанистчког пројекта,  а према 
потреби, трасе, коридори и профили инфраструктурних водова могу се накнадно разрадити кроз 
урбанистичке пројекте, искључиво унутар планираних јавних површина.

2.2. ПРЕДЛОГ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Концептом ПДР се дефинишу следеће јавне површине: 
1. колске саобраћајне јавне површине,
2. колско пешачке саобраћајне површине, 
3. река Штира

1. Колске саобраћајне јавне површине

Планом детаљне регулације  саобраћајна инфраструктура је конципирана тако да 
се индустријски комплекс (заједно са постојећим рудником и новопланираном депонијом) 
изолује на тај начин да функционише као засебна целина и да се присутна саобраћајна 
инфраструктура  која  пролази  кроз  комплекс  реорганизује  према  техолошко  - 
организационим захтевима РТ Зајача.

Планом је предвиђено да се траса постојеће улице Радничке задржи, с тим да се 
изврши проширење поменуте саобраћајнице у циљу несметаног одвијања двосмерног и 
теретног саобраћаја, како за потребе индустријског комплекса, тако и насеља. 

Стога је предвиђена је ширина улице од 6,00 метара са две саобраћајне траке (по 
једна  саобраћајна  трака  за  сваки  смер), зеленим  појасом до коловоза  и  реке  Штире  и 
једностраним тротоаром ширине 1,5 m. У делу где су предвиђени тротоари предвиђено је 
и оивичење улице.

Ширина зеленог појаса је променљива и условљена је регулацијом корита реке 
Штире. 

Деонице улице Радничке на којима нису предвиђени тротоари због недовољног 
интензитета пешачког саобраћаја нису оивичене већ су предвиђене са коловозом ширине 
6,0 метара и обостраним банкинама или риголама ширине од 1,00 метар, са променљивом 
регулационом ширином условљеном планираном нивелетом пута, као и у зависности од 
тога да ли се ради о насипу усеку или засеку.

Oдвођење површинских вода са саобраћајних површина предвиђено је системом 
отворених канала и ригола, из којих ће се вода даље упуштати у реку Штиру. На местима 
прилаза парцелама уколико се одвођење површинских вода решава отвореним каналима 
предвидети зацевљење прилаза..

Површинске  воде  са  коловоза  водити  попречним  и  подужним  падовима  ка 
риголама и каналима, при чему је неопходно предвидети минималне попречне и подужне 
падове коловоза за неометано отицање воде

Због потреба Рудника и топионице АД „Зајача“ Лозница, неопходно је све јавне 
колске саобраћајнице предвидети за тешко саобраћајно оптерећење, и са хоризонталним 
елементима  трасе  за  несметани  пролазак  тешких  теретних  возила,  која  су  уједно  и 
меродавна возила. 
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Траса  саобраћајница  је  дефинисана  у  простору  гедетским  координатама 
осовинских и темених тачака, а нивелациони положај је дефинисана котама нивелета на 
осовинским тачкама, а приказан графичким прилогом „План нивелације и регулације“

Приступ комплексу топионице се остварује преко улице Радничке, при чему су 
предвиђена 3 улаза/излаза у комплекс РТ Зајача.

Како је деоница локалног пута Лозница - Зајача - Горња Борина непроходна на делу који 
тангира комплекс рудника , саобраћај се принудно одвија преко парцела и комплекса РТ Зајача и 
тиме ремети технолошки процес 

Пошто технолошки процес у  оквиру индустријског  комплекса захтева  неометаност, 
односно контролисани улаз/излаз (како за камионе са сировинама тако и за административне 
раднике), потребно је да се непроходни део локалног пута Лозница – Зајача – Горња Борина 
приведе јавној намени, а да се саобраћајница у оквиру индустријског комплекса која се тренутно 
користи као део пута за Горњу Борину, убудуће користи искључиво за потребе РТ Зајаче .

Ширина  коловоза  локалног  пута  је  5,90m,  са  обостраним  минималним  ширинама 
банкина или ригола од 1,0 m, и потпорним зидовима на деловима трасе који имају насипе или 
усеке преко 3,0 m

Стационарни саобраћај
Имајући  у  виду  број  запослених,  повећање  стандарда  и  пораст  степена 

моторизације  у  протеклом периоду,  у  оквиру регулације  улице  Радничке  предвиђен  је 
паркинг намењен првенствено за запослене и посетиоце комплекса Рудника и топионице у 
Зајачи. Паркинг је организован као подужни или са косом шемом паркирања, у зависности 
од расположивог простора у оквиру регулације.

Део паркинг места обезбеђен је и на сопственој парцели рудника, и то паркинг 
како за путничка возила тако и за тешка теретна (камионе), у складу са потребама будуће 
технологије и развоја.

2. Колско - пешачке саобраћајне јавне површине

Због  јако  малог  интензитета  саобраћаја  и  недовољног  простора  планирање 
саобраћајнице  са одвојеним колским и пешачким саобраћајем није било могуће,  па су 
стога саобраћајнице предвиђене за мешовити саобраћај

Колско  пешачке  саобраћајнице  намењене  су  мешовитом  саобраћају,  како 
пешачком, тако и колском. Предвиђене су са ширином коловоза од 3,5 m и обостраним 
банкинама ширине од 1,00 m. 

3. Рекa Штирa

Северно од  индустријског комплекса  протиче река Штира, која се петнаестак 
километара низводно, улива у Дрину. 

Планом детаљне регулације предвиђено је одвајање  чистих изворских вода од осталих 
вода са комплекса, и њихово спровођење до реке Штире. На комплексу постоје три уређена 
испуста чистих изворских вода у реку Штиру. 

Условно чисте атмосферске воде са кровних површина одводе се системом каналета и 
ригола у околне зелене површине или реку Штиру преко уређених испуста. 

Сагледавањем стварног стања на терену и снимљеног катастарског стања уочено је да је 
река Штира променила свој ток, који је сада изван предвиђене катастарске парцеле. 

Планом детаљне регулације предвиђено је регулисање корита реке Штире, које ће се 
урадити према условима надлежног водопривредног предузећа, а чије је прибављање у току. 
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Регулисање корита реке Штире је неопходно како би се избегла сва евентуална могућа загађења 
од подземних  вода  са комплекса и у циљу  јасног дефинисања  парцела  јавне  површине  и 
обезбеђивања неопходних површина за колски, пешачки и стационарни саобраћај. 

 Река Штирa                       

Нацртом плана ће се дати правила уређења и грађења и за ове површине, у складу 
са условима које су дефинисала јавна предузећа и у складу са законима и правилницима. 
За спровођење регулације тока реке Штире потребна је израда урбанистичког пројекта.

3. ОРИЈЕНТАЦИОНО ПЛАНИРАНИ КАПАЦИТЕТИ МРЕЖА ЈАВНЕ 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

3.1. Водовод и канализација

Снабдевање санитарном водом

У  складу  са  условима  ЈП  ''Вододвод  и  канализација''  Лозница  (број 07  од 
27.02.2012. године), који су прибављени у поступку израде Концепта плана, тренутно не 
постоје техничке могућности за  прикључење предметног подручја  на водоводну мрежу. 
Решење овог  плана  је  засновано  на  чињеници  да  ће  се  насеље  Зајача  и  индустријски 
комплекс снабдевати санитарном водом из градског водовода Лозница јер је Просторним 
планом  града  Лозница  предвиђено  прикључење  насеља  на  градски  водовод  и 
канализацију. 

У условима Министарства заштите животне  средине је наведено да је потребно 
угасити поменути извор „каптаже“ и грађанима обезбедити здраву и квалитетну воду за 
пиће.  У циљу заштите  здравља околног становништа  потребно  је  планирати  изградњу 
сеоског водовода, повезивањем на градски водовод града Лознице. 

На  графички  прилог  бр.  3  нанет  је  коридор  планиране  примарне  водоводне 
мреже,  преузет  из  Просторног плана града  Лозница.  Урбанистичким  пројектом  или 
планом детаљне регулације накнадно ће се регулисати траса водовода и,  када  се буду 
стекли правни и технички услови, насеље ће бити прикључено на водоводну мрежу. 

Снабдевање техничком водом 

За снабдевање  техничке воде  у  оквиру индустријског комплекса користи се:
- Водозахват на реци Штири, са две пумпе капацитета 1.500 и 2.000 l/min.

- Базен индустријске воде запремине 2 x 215 m3.
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− Постојећи извори каптажом ''Кокићи'' и ''Турин'' (Капацитети ових изворишта 
су довољни за потребе комплекса.)

Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних отпадних вода комплекса

Спољашња санитарно-фекална  канализациона мрежа 

За прикупљање  санитарно-фекалних  отпадних  вода  предвиђене су 
водонепропусне  септичке  јаме  које  ће  се  редовно  празнити  од  стране  надлежног 
комуналног предузећа. Изградњом нових објеката, доћи ће до потребе за изградњом нових 
септичких јама, које ће се лоцирати према потреби и месту настанка комуналних вода. 
Постојећа  септичка  јама  поред  лабораторије  мораће  да  се  измести  због  планиране 
саобраћајнице. 

Сакупљање атмосферских вода  са манипулативног платоа 

Запрљане атмосферске воде комплекса Рудника и топионице "Зајача", сакупљаће 
се и одводити системом  отворених канала (са решеткама)  у више сливова. Вода се  након 
третмана  на  сепаратору  таложнику  (на  комплексу  постоје  четири  таложника  са 
сепаратором ) враћа пумпама у базен рециркулационе воде и поново користи за поливање 
комплекса, орошавање шљаке и прање точкова камиона. 

Талог  из  тих  сепаратора  ће  се  повремено  вадити  и  третирати  у  пећима  а 
избистрена  вода  из  сепаратора  користиће  се  за  поливање  саобраћајница  или  квашење 
шљаке.

Условно - чисте атмосферске воде  са кровних површина 

Условно чисте атмосферске са кровних површина одводиће се системом каналета 
и ригола у околне зелене површине или реку Штиру преко уређених испуста. 

Одвођење чистих  изворских  вода 
Планом детаљне регулације предвиђено је  одвајање ових чистих изворских вода 

од  осталих  вода  са  комплекса, и  њихово  спровођење  до  реке  Штире.  На  комплексу 
постоје три уређена испуста чистих изворских вода у реку Штиру. 

Како је сам комплекс РТ Зајача,  обзиром на конфигурацију терена  укопан  у 
падину брда, то  је дуж  читавог комплекса, према брду  изведен потпорни зид,  уз  који  су 
постављени канали за прихватање чисте воде, која се слива са  брда. Ове воде,  евакуишу 
се  уређеним   каналима   све  до  реке Штире. 

Планом детаљне  регулације  предвиђена  је регулација  корита реке  Штире у 
оквиру  предметног  подручја, како би  се  избегла  сва  евентуална  могућа  загађења  од 
подземних  вода  са  индустријског  комплекса.  Регулација  корита  реке  биће  урађена  у 
складу са условима  ЈВП „Србијаводе", Београд.

3.2. Електроенергетика

 Постојећи капацитети задовољавају будуће потребе предметног подручја, осим у 
оквиру индустријског комплекса,  где се  предвиђа изградња још једне трафостанице за 
групу  нових  објеката.  Нова  трафостаница  10/0.4кV напајаће  се  из  постојеће  главне 
трафостанице 35/10kV у оквиру комплекса.

 Браће Недић 1, 15000 Шабац
  Šabac           38        Тел. 015/355-588, факс 015/349-654

                             office@set.rs 



План детаљне регулације индустријске зоне „Зајача“

3.3. Телекомуникације

Постојећи капацитети задовољавају будуће потребе предметног подручја.
Планирано  је  полагање оптичког  кабла до базне  станице  МТС-а по постојећој 

траси приступног кабла. У плану је и изградња МСАН-а Горња Борина у Горњој Борини, а 
оптички кабл до МСАН-а је предвиђен да иде по постојећој траси ПМ Зајача. Уколико 
новопланирани објекти  налазе  на  трасама  телекомуникационих  каблова  биће потребно 
измештање тих каблова.

3.3. Топлификација и гасификација

Постојећи капацитети кисеоника, мазута и дизел горива, оквиру индустријског 
комплекса задовољавају садашње потребе. 

• Гасификациона станица за смештај резервоара течног кисеоника је V= 2 x 50 m3 

• Складиште мазута: 2 надземна резерворара запремине 30+26 m3 са танкванама.
• Интерна дизел станица са подземним резервоаром дизела горива, запремине 20 m3 

задовољава садашње и будуће потребе. 

У перспективи се планира инсталирање опреме за коришћење природног гаса у 
технолошким процесима у фабрици. Снабдевање гасом би се вршило преко магистралног 
гасовода из Лознице или помоћу контејнера са гасом под високим притиском.

Планирана је изградња нових објеката у оквиру индустријског комплекса: 
простор –  објекат за смештај ГМРС (мерно –  регулационе станице за природни гас) и 
простор за смештај контејнера за природни гас под притиском .

Сходно предлогу Закона о топлотној ефикасности о увођењу алтернативних 
горива у привредне субјекте и планова РТ Зајача о енергетској ефикасности у кругу 
Топионице Зајача се предвиђа инсталирање опреме за трејлерско снабдевање природним 
гасом .

У овом моменту није могуће снабдевање природним гасом путем гасовода јер 
мрежа није урађена и не налази се у новом Просторном плану града Лознице .

Трејлерско снабдевање природним гасом подразумева снабдевање путем трејлера 
(пакета од 257 боца од 90 l ) и мерно регулационе станице .

Инсталацију би чинили следеће елементи :
• простор за смештај два трејлера ( један радни и један резервни ), капацитета 23130 l 

220bar ,
• мерно регулациона станица за CNG-GT-3x1000 карактерисике – Q=3x1000m3/h (1 

радна + 1 резервна линија + 1 у II фази, мерење 2000m3/h). Притисци су p1=10-
200bar , p2=6bar i pizl=0.25-0.3bar .

• грејање гаса би се вршило помоћу котларнице на гас капацитета 2x36kW и три 
загрејача гаса 1000m3/h .

• испред  сваког  потрошача  би  се  инсталирала  високопритисна  гасна  рампа 
(  котларница  3400kW  ,  стара  Рафинација  290-581  kW  ,  KBP3-KBP6  1200kW  , 
пламена пећ 350-1700kW , KBP1 i KBP2 1600kW , прикључак за будуће потрошаче 
11000kW ) .

• цевни развод .
У оквиру стамбеног насеља није предвиђена гасификациона мрежа природног гаса. 
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4. ПРЕДЛОГ ЦЕЛИНА ИЛИ ЗОНА ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ

Израда урбанистичког пројекта неопходна је за следеће површине:

• Целина II – Привредна зона, подзона 6а - Зона могућег проширења индустријског 
комплекса или формирања других привредних активности

• Целина II – Привредна зона, подзона 5 – Подручје других привредних активности

• Целина IV -  Површине јавне намене – Река Штира

За остале  целине,  зоне  и  подзоне  које  су  дефинисане  овим  Планом  детаљне 
регулације није неопходна израда урбанистичког пројекта и за све објекте може се издати 
Локацијска дозвола на основу овог Плана.

 У току реализације Плана детаљне регулације, када је у питању привредна зона 
(посебно подзона 1 – индустријски комплекс), могуће је због увођења нових технологија и 
заштите простора дефинисати и другачија решења путем разраде дефинисаних решења 
кроз  урбанистички  пројекат,  у  складу  са  основном  наменом  простора,  условима 
надлежних органа и правилима струке.

5. ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

За израду Плана детаљне регулације индустријске зоне ''Зајача'' у Зајачи од великог 
значаја су издати услови од стране Министарства заштите животне средине, рударства и 
просторног планирања, који ће се детаљно разрадити кроз Стратешку процену утицаја на 
животну средину плана детаљне регулације индустријске зоне ''Зајача'' у Зајачи.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Зaштитa животне  средине  подрaзумевa  поштовaње  свих  општих  мерa  зaштите 
животне средине и природе и прописa утврђених зaконском регулaтивом.  У том смислу 
се,  нa основу aнaлизирaног  стaњa  животне  средине  у  плaнском  подручју  и  његовој 
околини и нa основу процењених могућих негaтивних утицaјa, дефинишу мере зaштите.

Mере зaштите имaју зa циљ дa утицaје нa животну средину у оквиру плaнског 
подручјa сведу у оквире грaницa прихвaтљивости,  a сa циљем спречaвaњa угрожaвaњa 
животне средине и здрaвљa људи.

Плaном су предвиђене aктивности и мере зa смaњење потенцијaлних негaтивних 
утицaјa нa  животну  средину  и  односе  се  нa  зaштиту  земљиштa,  воде,  вaздухa,  буке, 
вибрaцијa, јонизујућих и нејонизујућих зрaчењa.

У  циљу  решавања  стратегије  развоја  индустријског  комплекса  Рудници  и 
топионица АД „Зајача“ и уређења подручја у његовој непосредној близини, у складу са 
Просторним планом града Лознице, предметним планом  дата су следећа решења: 

• систематизација  намене  простора  индустријског  комплекса  РТ  Зајача  и 
обезбеђивање услова за изградњу нових производних објеката,
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• планско  опремање  подручја  инфраструктурним  објектима  и  системима 
(комплетирање постојећих и изградња нових), у складу са потребама комплекса и 
дугорочним потребама, захтевима и међународним стандардима,

• дефинисање  односа  простора  индустријског  подручја  са  осталим  наменама  и 
инфраструктурним системима,

• функционални размештај и планирање нових компатибилних намена (садржаја),

• дефинисање главних саобраћајних праваца и пројектовање саобраћајних приступа 
и интерних саобраћајница у складу са новоформираним целинама, 

• формирање простора за одлагање отпадног материјала.

Заштита подземних и површинских вода 

У циљу заштите подземних и површинских вода предвиђене су све мере заштите, 
организовано сакупљање и одвођење свих отпадних вода. 

• Заштита вода,  подразумева унапређење  комуналне  опремљености  адекватним 
водоснабдевањем,  посебно  водом  за  пиће  стамбеног  дела  насеља,  изградњу 
сепаратног система канализационе мреже за одвођење отпадних вода. 

• Како  је  сам  комплекс  РТ Зајача,  обзиром  на  конфигурацију  терена   укопан   у 
падину брда , то  је дуж  читавог комплекса, према брду  изведен потпорни зид,  уз 
који  су постављени канали за прихватање чисте воде, која се слива са  брда. Ове 
воде,  евакуишу се  уређеним   каналима   све  до  реке Штире. 

• Планом детаљне регулације предвиђено је одвајање ових чистих изворских вода 
од  осталих  вода  са  комплекса, и  њихово  спровођење  до  реке  Штире.  На 
комплексу постоје три уређена испуста чистих изворских вода у реку Штиру. 

• Запрљане атмосферске воде комплекса Рудника и топионице "Зајача", сакупљају се 
и евакуишу системом  отворенх канала  (са решеткама)  у више сливова.  Вода се 
након  третмана  на  сепаратору-таложнику  (на  комплексу  постоје  четири 
сепаратора)  враћа  пумпама  у  базен  рециркулационе  воде  и  поново  користи  за 
поливање комплекса, орошавање шљаке и прање точкова камиона. 

• Талог из тих сепаратора ће се повремено вадити и третирати у пећима а избистрена вода из 
сепаратора  препумпаваће  се  у базен  рециркулационе воде, и  користити даље у процесу. 

• Условно чисте атмосферске са кровних површина одводе се системом каналета 
и ригола у околне зелене површине или реку Штиру преко уређених испуста. 

• За  прикупљање  санитарно-фекалних отпадних  вода предвиђене су 
водонепропусне септичке јаме (за сада их има 3 на комплексу),  које  се редовно 
празнe од стране надлежног комуналног предузећа.

• Планом  детаљне  регулације  предвиђена  је  регулација  левe  стране  корита  реке 
Штире дуж индустријског  комплекса, како би се избегла сва евентуална могућа 
загађења од подземних вода комплекса. 

• Планом детаљне регулације предвиђено je да се постојећа депонија шљаке  санира, 
изврши  њена  рекултивација  и  затварање  депоније.  Истовремено  се  планира 
припрема терена за нову савремену депонију. 

• Један  од  основних  циљева затварања депоније  је  и  спречавање  продирања 
атмосферских вода у тело депоније  што се постиже постављањем одговарајуће 
прекривке и изградњом ободних канала. Пројектом санације депоније предвиђено 
је раздвајање процедних вода из тела депоније и атмосферских вода.
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• Атмосферске воде које се сливају са површине депоније и саобраћајнице поред 
депоније, прикупљаће се ободним каналом и испуштати у реку Штиру. 

• Процедне  воде са  депоније  одводиће се  дренажним каналом, на постројење за 
пречишћавање отпадних вода,  чија је локација планирана   иза  објекта садашњег 
ресторана. Вода ће се користити за орошавање шљаке.

• У циљу праћења  квалитета  подземних  вода  предвиђена  је  уградња  пијезометра 
поред објекта садашњег ресторана. Према конфигурацији терена све процедне воде 
сливаће се у дренажни канал планиран у подножју брда. 

• Могући извори загађивања  како површинских тако и подземних вода у оквиру 
индустријског  комплекса, је и  неадекватно  складиштење  и  чување  генерисаног 
отпада,  посебно опасног отпада,  који се разноси по целом кругу  индустријског 
комплекса. 

• Да би се ово избегло предвиђено је постављање надстрешнице изнад објеката где 
постоји могућност стварања прашине контаминиранe честицама олова. 

• Планом  детаљне  регулације  предвиђенo  је  преусмеравање  интерних  возила  и 
саобраћаја,  другим  саобраћајницама  како  се  ова  прашина  не  би  износила  на 
точковима возила. 

• На изласку са комплекса предвиђено је прање точкова свих возила која излазе са 
круга индустријског комплекса. 

• У циљу заштите здравља околног становништав потребно је планирати изградњу 
сеоског водовода, повезивањем на градски водовод града Лознице. 

Заштита ваздуха 

Према анализи технолошког процеса, као потенцијално штетне материје 
појављују се прашина, гасови и непријатни мириси. 

У току експлоатације  индустријског комплекса, с обзиром на технолошки процес и  
сировине, јавља  се :

• емисијa укупних прaшкaстих мaтеријa 

• емисијa  гaсовитих  продукaтa  хемијске  реaкције  у  технолошком  процесу  и 
продукaтa сaгоревaњa мaзутa

• емисијa  гaсовитих  зaгaђујућих  супстaнци  и  чврстих  честицa  у  облику  чaђи  из 
мобилних изворa зaгaђивања вaздухa. 

Технолошким решењима предвиђен  је  одговарајући  начин  пречишћавања на  месту  
извора, тј. настанка загађења: 

• Прикупљање испарења штетних и опасних материја врши се преко  хауба на свим 
значајнијим  местима  на  линијама Секције  за  дезинтеграцију  оловних 
акумулатора. Пре испуштања у атмосферу гасови се испирају у скруберу.

• На секцији за редукционо топљење олова уграђен је један потпуно нов савремен 
филтер,  карактеристика  ефикасности  и  поузданости  у  складу са  прописима  ЕУ, 
који  ће  пречишћавати  и  филтрирати  продукте  сагоревања  и  испарења  из  пећи. 
Филтрација краткобубњастих пећи се врши преко филтера Каваг.

• У новом  систему  евакуације  и  пречишћавања  гасова  предвиђено је  аутоматско 
враћање,  прикупљене  филтерске прашине,  поново у пећ.  Савремени филтери су 
много ефикаснији и поузданији у раду.
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• На секцији за рафинацију и легирање олова постоји Филтерско постројење за 
одсисавање гасова са површине казанских пећи.

• Димни гасови из ложишта изводе се посебним емитером од метала висине  H=9 
м, не мешајући се са процесним гасовима .

• У пећима  за  редукционо  топљење  и  рафинацију  олова  у  циљу  бољег  и 
потпунијег сагоревања мазута  користи се  кисеоник.  Ово је  веома битно јер је 
познато  да  се  у  сировинама  за  редукционо  топљење  олова  могу  се затећи 
материјали  од  пластике  различитог  састава  па  ако  није  довољно  висока 
температура могу настати и продукти непотпуног сагоревања 

У другој фaзи је предвиђен је нов програм рафинације по најновијој технологији 
која ће испуњавати све услове према БАТ-у и два филтерска постројења. 

Заштита земљишта
Због  историјског  загађења  земљишта   на  подручју  РТ  Зајача,  потребно  је 

предузети одговарајуће мере заштите и санације већ контаминираног земљишта. 

Могући извори  загађивања  у  оквиру  индустријског  комплекса  земљишта је и 
неадекватно складиштење и чување генерисаног отпада, посебно опасног отпада, који се  
разноси по целом кругу  индустријског комплекса. 

• Да би се спречило разношење опасног отпада по кругу индуструијског комплекса 
планирано је асфалтирање манипулативних површина. 

• Унутар предметне локације индустријског комплекса, ће се извршити узорковање и 
анализа  земљишта.  За  реализацију пројекта  изградње  објекта  нове  Рафинације 
извршиће се на предметној локацији супституција земљишта према геомеханичким 
испитивањима и елаборату фирме "Паштрићанац" д.о.о. Ваљево .

• У циљу доношења  адекватних  решења  урађене  су  анализе  земљишта  у  оквиру 
комплекса и пољопривредног земљишта у непосредном окружењу. 

• Завод  за  заштиту  здравља  ради  анализа  о  здравственој  исправности 
пољопривредних култура. 

Закон о заштити животне средине (Сл. гл. РС, бр. 72/2009 и 43/2011) дефинише 
системско праћење квалитета земљишта, праћењем индикатора за оцену ризика од 
деградације земљишта, као и спровођењем ремедијационих програма за отклањање 
последица контаминације и деградације земљишног простора што је ближе дефинисано у 
Уредбуи о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену 
ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма 
(Објављена у "Сл. гласнику РС", бр. 88 од 23. новембра 2010).

Заштита од буке 
Под буком  подразумевамо  сваки  звук,  који  делује  на  човека  непријатно, 

узнемиравајуће и штетно. Дејства вибрације и буке на човека су бројна , али ни до данас  
нису у потпуности и комплексно изучена,  углавном се одражавају на нервни систем а 
преко њега и на цео организам.

Индустријска бука која може да настане током рада производне опреме не сме 
прелазити границу дозвољеног нивоа за животну средину, према Правилнику о дозвоље-
ном нивоу буке у животној средини (Сл. гл. РС бр. 54/92).
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Упрaвљaње отпaдом

Када је  у  питању  складиштење  отпада;  потребно је  предвидети све  мере 
предострожности,  све  врсте  отпада  се  пакују  и  складиште  на  прописан  начин,  у 
затвореним посудама, прописно обележеним тако да стварање неугодности и негативних 
утицаја на животну средину нема, у складу са Закону о управљању отпадом ("Сл. гласник 
РС", бр. 36/2009 и 88/2010).

Све врсте  генерисаног отпада прикупљати на  месту  настајања  и  одмах 
разврставати према потребама будућег третмана. 

• У току редовног рада објекта генерисаће се: отпадна шљака, ПВЦ сепаратори, 
полиетиленски и други сепаратори; оштећене пластичне канте за отпадне 
акумулаторе; емулзија воде и уља; муљ из таложника, амбалажа помоћних 
сировина и хемикалија, искоришћене филтер вреће, метални отпад из радионица, 
зауљене и масне крпе из радионица, рабљена средства за хлађења и подмазивање у 
машинској обради метала, рабљена уља и мазива, амбалажа од уља и мазива, 
ваздушни зауљени филтери,  и  комунални отпад који потиче од боравка 
запослених. 

• Планом детаљне  регулације  предвиђено да се постојећа депонија  шљаке  санира 
(затвори  и  изврши рекултивација)  Истовремено  се  планира  припрема  терена  за 
нову савремену депонију. Санацијом депоније решиће се проблем оцедних вода из 
тела депоније, предвиђено је пречишћавање тих вода. 

• Генерисана шљака се  пре одлагања на депонију складишти у објекту,  наменски 
изграђеном  за  њено  привремено  складиштење  и  одлежавање,  а  тек  након  њене 
дезинтеграције  одлагаће  се  на  депонију,  што  значајно  минимизира  масу 
генерисаног  отпада  а  и  сама  отпадна  шљака  је  много  стабилнија  у  хемијском 
погледу. 

Због комплексности загађења животне средине у насељу Зајача, Стратешком 
проценом  ПДР-а  индустријске  зоне  у  Зајачи  ,  биће  предвиђене  све  мере  заштите  
животне средине, редовно праћење свих параметара, и то:   

• мерења емисије загађујућих материја 
• мерења имисије
• анализе процедних вода са депоније, 
• анализа воде реке Штире, на почетку границе са комплексом РТ Зајача и на крају 

како би се пратио утицај комплекса, 
• анализа воде из изворишта у окружењу комплекса,
• анализе земљишта у оквиру комплекса и пољопривредног земљишта у окружењу.
• анализа буке. 

Стратешком проценом биће предвиђене све мере које треба предузети  у циљу 
смањења загађења животне средине у складу са важећим Законима.
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