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I     ПОЛАЗНЕ   ОСНОВЕ  

1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „ЗАЈАЧА“ У ЗАЈАЧИ

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.

Основна делатност  РТ "Зајача" је производња олова из секундарних сировина. 
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).

1.1. Општи циљеви израде Плана детаљне регулације 
индустријске зоне „Зајача“ у Зајачи

Израдом Плана  детаљне  регулације  индустријске  зоне  „Зајача“  у Зајачи  врши  се 
усклађивање намене површина,  које  у затеченом стању нису систематично и компатибилно 
распоређене, са наменом утврђеном Просторним планом града Лозница ("Сл.лист града Лознице" 
бр.13/2011), а уједно се предузимају све мере да се изолују зоне становања, пољопривредних 
делатности и шумских подручја од утицаја индустријског комплекса Рудници и топионица АД 
„Зајача“ Лозница и процеса производње и прераде руде.

У  циљу  решавања  стратегије  развоја  индустријског  комплекса Рудници  и 
топионица  АД  „Зајача“  (који  заузима  значајан  део  предметног  подручја) и  уређења 
подручја у његовој непосредној близини, у складу са Просторним планом града Лознице, 
дају се решења којим се врши:

• 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
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Израдом Плана детаљне регулације дефинише се:

• Обухват планског подручја, који, осим парцела које су у власништву Инвеститора 
(Прилог  бр.  1  - Приказ  постојећег  катастарског  стања  парцела  са  приказом 
власништва према листовима непокретности),  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 је резултат систематизације комплекса, 
на основу технолошких потреба и потреба Инвеститора.

• План препарцелације којим су 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.  Дефинишу  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 се делом простире у подручју између предметног индустријског комплекса и 
реке Штире.

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

• Планирање приступних и интерних саобраћајница, како би се обезбедио адекватан 
приступ  свим  парцелама  и  објектима  у  оквиру  индустријског  и  стамбеног 
комлекса.

• Простор санације постојеће депоније 

• Простор за  формирање  нове  депоније и обезбеђивање  саобраћајницe  која  је 
опслужујe  и  обезбеђивање  саобраћајне  везе  између  депоније  и  индустријског 
комплекса.

Намена земљишта према  подацима  из  листова  непокретности, као и преглед 
власништва  парцела у оквиру дефинисаног обухвата Плана  приказани су на графичком 
прилогу бр. 1 - Приказ  постојећег катастарског стања парцела са приказом власништва 
према листовима непокретности. 

1.2. Правни и плански основ за израду плана

Правни 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)
• Одлуке о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне  "Зајача" ("Сл.лист 

града Лознице" бр. 9/2011 oд 17.11.2011. год.)
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• 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 Плана детаљне регулације 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.)

Документација значајна за израду Плана детаљне регулације:
• Пројектат санације, затварања и рекултивације депоније јаловине из топионице у  

„Зајачи“, израђен од стране  института ''Кирило Савић'' а.д. Београд (бр.12-2063 од 
02.03.2012.г.)

• Сагласност на Пројектат санације, затварања и рекултивације депоније јаловине  
из  топионице у  „Зајачи“,  издата  од  стране  Министарства  енергетике,  развоја  и 
заштите животне средине Републике Србије (бр.350-02-8/2012-05 од 17.09.2012. г.)

• Пројекат подизања заштитног појаса око топионице ''Зајача'',  израђен у  марту 
2012. год. у предузећу SPRING d.o.o. у Лозници.

1.3. 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  катастарских  парцела  и делова катастарских парцела по бројевима,  које 
улазе у обухват Плана детаљне регулације:
• катастарске парцеле -  501, 505,  506/5, 506/6, 508/3,  508/4,  561, 562, 506/2,  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, 736, 738, 739/1, 739/2, 739/3, 739/4, 739/5, 739/6, 
740, 741/1, 741/2, 742, 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 506/1 (пут), 675 (пут), 702 (пут).

• делови катастарских парцела (према графичком прилогу)  -  675  (пут), 702  (пут),  536 
(део пута), 560 (део), 572 (део),  686 (део), 744 (део пута), 745/2 (део), 746/1 (део), 746/3 
(део),  1092 (део пута), 1097 (део реке),  1103  КО Зајача  (део пута) и  736  КО Горња 
Борина (део пута).

Границу  обухвата  Плана детаљне  регулације  представљају следеће  катастарске 
парцеле и делови катастарских парцела (према графичком прилогу):
536 (део пута,  према графичком прилогу),  1097 (део реке,  према графичком прилогу), 
506/5,  506/1 (пут,  према  графичком  прилогу),  506/6, 508/2  (део, према  графичком 
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прилогу), 10  (део, према графичком прилогу), 12  ( део, према графичком прилогу),  35/2 
(део, према графичком прилогу),  1103  КО Зајача и  736 КО Горња Борина  (део, према 
графичком прилогу),  736,  744 (део пута,  према графичком прилогу),  745/2  (део, према 
графичком  прилогу),  1092  (део пута,  према  графичком  прилогу),  746/3  (део, према 
графичком прилогу),  746/1  (део, према графичком прилогу),  690,  1097 (део реке, према 
графичком прилогу), 649/9, 649/8, 649/13, 649/12, 649/7, 649/11, 649/10, 649/1, 652/2, 649/4, 
649/2, 686  (део, према графичком прилогу), 685/2, 688/1, 674, 673/2, 673/1, 673/3, 673/7, 
673/6, 572 (део, према графичком прилогу), 560 (део, према графичком прилогу).

У  одређеним  деловима  предметног  подручја  постоји  непоклапање  између 
катастарског и фактичког стања (Обрађено у оквиру Концепта плана – графички прилог 
бр. 2б и приказано у оквиру Нацрта плана - графички прилог бр. 1 -  Приказ  постојећег 
катастарског  стања  парцела  са  приказом власништва према листовима непокретности). 
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.  2  - Границе  ПДР-а и  планирана намена површина са 
поделом на целине, зоне и подзоне).

У складу са наменом која је дефинисана Просторним планом града Лозница,  у 
оквиру предметног  простора се налазе  следећа подручја:  грађевинско подручје  (које је 
најзатупљеније и највећим делом планирано за привредну зону), шуме и шумска подручја 
и пољопривредно подручје. 

Већински власник  земљишта  у  оквиру  обухвата  Плана  детаљне  регулације  је 
Концерн  „ФАРМАКОМ М.Б.“ Шабац Рудници  и  топионица  А.Д.  „Зајача“. Преглед 
власништва  парцела у оквиру дефинисаног  обухвата  Плана и  намена земљишта  према 
подацима  из  листова  непокретности,  приказани су на графичком прилогу у оквиру 
Концепта плана (Графички прилог бр. 2а) и на графичком прилогу у оквиру Нацрта плана 
(Графички прилог бр. 1  -  Приказ  постојећег  катастарског  стања  парцела  са  приказом 
власништва према листовима непокретности). 

1.4. 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  члaнова 45 и  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. 2249/2 од 21.06.2012.
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.
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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. 03 број: 020-457/2 од 
26.06.2012.  

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 - услови за 
саобраћајнице

648/12/I од 22.02.2012. 03-187/1 oд 06.03.2012.

ЈП Град, Лозница-мишљење о стању  
саобраћајница

4081/12/I од  18.07.2012 није добијено

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.

Министарство одбране, сектор за 
материјалне ресурсе, Београд

2858/12/I од 31.05.2012. 1888-2 и 1888-3 од 
11.06.2012.

Републички сеизмолошки завод, Београд 2857/12/I од 31.05.2012. 021-333/12 од 15.6.2012.
ШГ ''Борања'' - Лозница 24.07.2012 27.07.2012

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 плана.

II ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

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 у графичком делу елабората, на графичком прилогу 
бр.  2  -  „Границе ПДР-а и  планирана намена површина са поделом на целине, зоне  и 
подзоне“. 

Планирана  намена површина  са поделом на целине,  зоне  и  подзоне није 
дефинисана 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,  се,  као  полазна  ставка,  усваја  фактичко 
стање на терену, а након  тога  се формирају нове парцеле јавних површина у складу са 
смерницама Просторног плана града Лознице и предвиђеним потребама корисника. 
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1.1. Концепција уређења и типологија карактеристичних целина и
 зона одређених планским документом

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.

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

• Укидање или измештање комуникација кроз комплекс коју користе становници

• 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, зоне и подзоне:

• Целина I - становање са јавним, услужним и комерцијалним садржајима
Становање са  јавним,  услужним  и  комерцијалним  садржајима  заступљно  је  у 

североисточном делу обухвата Плана, дуж десне обале Штире.

• Целина II - привредна зона 
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 -  заштитни зелени коридор
Подзона 5a - затечена домаћинства
Подзона 6 -  Зона могућег проширења индустријског комплекса или формирања 
других привредних активности
Подзона 6a - затечена домаћинства

• Целина III - шуме и шумско земљиште
Шуме и шумско земљиште су заступљени у југоисточном делу обухвата Плана.

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

Основна намена површина и подела на целине, зоне и подзоне приказана је у 
графичком делу елабората, графички прилог бр. 2 : „Границе ПДР-а и планирана намена 
површина са поделом на целине, зоне и подзоне“. 
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Основна   правила уређења површина по зонама су следећа:  

Целина I Становање са јавним, услужним и комерцијалним садржајима
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У овој целини предвиђене су намене становања. 
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.  Није дозвољена  изградња  мегамаркета и 
радионичког простора у коме се производи велика бука и други облици загађења, као 
ни производња прехрамбених производа, а дозвољене су комерцијалне делатности типа: 
трговина, угоститељство, занатство, пословне, финансијске услуге и сл.
У  овој  целини  постоје  делови  дефинисани  као  заштитни  појас  зеленила  у  оквиру 
становања и позиционирани су тако да изолују привредну зону од становања и на тој 
површини се забрањује изградња и становање, а дозвољено је постављање и изградња 
траса инфраструктуре са неопходним пратећим објектима.
Приступ  парцелама  у  оквиру  ове  целине омогућен  је  директно  преко  локалне 
саобраћајнице или преко колско-пешачких саобраћајних површина.
Породично становање
Дозвољена је  изградња породичних домаћинстава  са помоћним објектима.  У оквиру 
породичних  објеката  може  бити  један  или  више  станова,  као  и  јавни,  услужни  и 
комерцијални садржаји у приземљу или у оквиру грађевинске парцеле.
Вишепородично становање
Није препоручљива изградња нових вишепородичних стамбених објеката,  а дозвољена 
је реконструкција  постојећих  вишепородичних  стамбених  објеката  и  радови  на 
њиховом одржавању.

У оквиру  вишепородичних  стамбених  објеката,  најчешће у  приземним  етажама 
објеката,  поред  доминантне  намене  становања,  могу  бити  заступљене  и  друге 
компатибилне намене и делатности: трговина, пословање, услуге,  услужно занатство, 
угоститељство,  туризам,  агенцијски  послови,  лекарске  ординације,  апотеке,  и  други 
централни садржаји.
Појединачни комерцијални и привредни садржаји у стамбеном ткиву 
Дозвољена  је  изградња  мањих  пословних/комерцијалних  јединица,  као  појединчних 
садржаја у стамбеном ткиву, чије делатности не угрожавају основну, стамбену, намену, 
као ни животну средину. Појединачни комерцијални и привредни садржаји у стамбеном 
ткиву могу бити у оквиру приземља стамбених објеката или као посебни објекти у 
оквиру грађевинске парцеле.

Целина II Привредна зона
Подзона 1 индустријски комплекс
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
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  комплекс  Рудници  и  топионица  АД  „Зајача“  
Лозница није регистрован.

Потребно је да комплетна подзона буде физички изолована са контролисаним 
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улазом  и  излазом.  Пожељно  је  да  се  формирају  функционалне  целине  у  оквиру 
индустријског комплекса, тако да се групишу објекти према намени (административни 
и  пословни  објекти,  објекти  у  служби  производње,  објекти  за  раднике,  објекти  за 
складиштење,  објекти без производних фунција...),  како би се добио што повољнији 
положај објеката у оквиру зоне са еколошког становишта.  Уколико се поставе објекти 
без производних функција тако да  окружују  објекте у служби произвдње, они на тај 
начин постају својеврстан тампон у односу на суседне парцеле. Везе између објеката у 
кругу комплекса треба остварити интерним саобраћајницама и платоима.  

Целина II Привредна зона
Подзона 2 Подручје рудника и зона за потребе рудника
ПРAВИЛA УРEЂEЊA

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

У оквиру  ове  подзоне  дозвољена  је  изградња  само  неопходних  објеката, 
инсталација и траса инфраструктуре за потребе процеса експлоатације.  Дозвољено је 
планирање интерне саобраћајне комуникације 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 земљишта 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
Подзона 4 Подручје формирања нове депоније
ПРAВИЛA УРEЂEЊA

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 формирање ове зоне ће бити у свему у складу са њим.

Целина II Привредна зона
Подзона 5 Заштитни зелени коридор
ПРAВИЛA УРEЂEЊA

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  забрањена  је  изградња.  Није  дозвољено  ни  становање,  ни 
пословање,  ни  производне  делатности.  Може  се  евентуално  дозволити  изградња 
искључиво неопходних инсталација и траса инфраструктуре.
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Целина II Привредна зона
Подзона 6 Зона могућег проширења индустријског комплекса или 

формирања других привредних активности
ПРAВИЛA УРEЂEЊA

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  6.  У  оквиру  ове  зоне,  налазе  се  и  затечена 
домаћинства, која је потребно, након гашења привести дефинисаној намени.

Дозвољени  су  комерцијално-пословни  комплекси,  занатска  производња, 
сервиси,  услужне  делатности,  стоваришта  малопродаја  и  велепродаја  и  све 
компатибилне намене са опште дефинисаном. 

Искључује  се  формирање  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 је забрањено становање, тј. изградња 
стамбених објеката  (осим eвeнтуaлних aпaртмaнских jeдиницa зa приврeмeни бoрaвaк 
чувaрa, дeжурних служби и сл.). 

За  ову  подзону  је  неопходна  израда  урбанистичког  пројекта  пре  изградње 
објеката. Ако  планирана  намена  и  капацитети  то  захтевају,  потребно  је  израдити 
одговарајуће студије  о  процени  утицаја  на  животну  средину,  које су дефинисане 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник. РС,  

бр.  114,  16.  децембар  2008). Препоручују  се капацитети за које није потребна израда процене 
утицаја на животну средину.

Целина II Привредна зона
Подзона 5a Затечена домаћинства
Подзона 6a Затечена домаћинства
ПРAВИЛA УРEЂEЊA

Подзоне затечених домаћинстава обухватају парцеле са породичним стамбеним 
објектима у непосредној близини индустријског комплекса, које се, према Просторном 
плану  града  Лозница,  налазе  у  границама  привредне  зоне  (у  оквиру  подзоне  5  или 
подзоне 6). 

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 
може очекивати и даље ширење дуж реке Штире. 

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

Док се објекти користе у постојећој намени, на њима је дозвољено текуће и 
инвестиционо  одржавање,  реконструкција  и  адаптација,  тј.  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 услужни и комерцијални садржаји у приземљу објеката  или у 
оквиру помоћних објеката. Због лоших еколошких услова у оквиру предметног подручја, 
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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. 

Целина III Шуме и шумско земљиште
ПРAВИЛA УРEЂEЊA

Шумски засади се подижу  у складу са правилима уређења  и грађења која су 
дефинисана Просторним планом града Лозница, општим и посебним правилима која 
важе  за  подизање  оваквих  засада  и  услова  издатих  од  стране  надлежног  шумског 
газдинства, узимајући у обзир девастирано земљиште, као и значај за средину у оквиру 
плана и шире за насеље. Концепт уређења шума и шумског земљишта јесте очување и 
унапређење постојећег шумског фонда.

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. 

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.  У  овом  подручју 
забрањена је изградња и формирање становања, пословања и производних делатности. 
Може  се  евентуално  дозволити  изградња  искључиво  неопходних  инфраструктурних 
коридора.

Целина IV Површине јавне намене
ПРAВИЛA УРEЂEЊA

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.

Планом детаљне регулације предвиђена је и регулација корита реке Штире (која 
је урађена 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.  У оквиру граница регулације реке Штире, са једне стране  (у делу 
корита реке узводно од укрштања са улицом Радничком),  предвиђена је и заштитна зона у 
ширини од 5,0 метара за приступ механизацији при одржавању реке Штире. У делу реке Штире 
дуж комплекса РТ Зајача (низводно од укрштања са улицом Радничка), предвиђена je заштитна 
зона, зелени  појас,  а корито  реке  Штире  се  у  том  делу  може  одржавати  са  постојеће 
саобраћајнице. За изградњу регулације корита реке Штире потребна је израда урбанистичког 
пројекта, као и за израду трасе јавног водовода и канализације.

Унутaр површина јавне  намене  нe мoжe сe oдвиjaти изрaдњa oбjeкaтa нити 
прoстoриja стaмбeнe нaмeнe, нити oстaлих oбјеката висoкoгрaдњe, oсим нaвeдeних 
пратећих објеката за надзирање функционисања инфраструктурних мрежа и уређаја.

По потреби, трасе, коридори и профили инфраструктурних водова могу се накнадно 
разрадити кроз урбанистичке пројекте, искључиво унутар планираних јавних површина.
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1.2. Урбанистички и други услови за изградњу површина и објеката 
јавне намене, саобраћајне мреже и друге инфраструктуре

1.2.1. Друмски  саобраћај 

Планиране  трасе  саобраћајница  су  дефинисане  у  простору  геодетским 
координатама осовинских и темених тачака и приказане су на графичком прилогу бр. 3 - 
План нивелације и регулације.  Истим графичким прилогом приказан је и нивелациони 
положај улица, а дефинисан је котама нивелете на осовинским тачкама.

а) Колске саобраћајне јавне површине
Планом детаљне регулације саобраћајна инфраструктура је дефинисана 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 рудника, тако и насеља. 

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.

Пут  који  се  одваја  десно  од  Радниче  улице  (од  темена  14)  предвиђен  је  са 
ширином од 6,00 метара, са обостраним риголама и банкинама ширине од 1,0 метара, и 
отвореним  каналом  са  десне  стране  пута  ширине  1,6  метара.  Поменута  ширина 
саобраћајнице  од 6,0  метара  је  све  до  темена  30,  а  потом се  саобраћајница  сужава  на 
ширину  од  3,5  метара,  са  банкинама,  риголама  и  каналима  у  ширини  као  и  у  првој 
деоници овог пута. Смањење ширине ове деонице пута предвиђена је из разлога што дата 
саобраћајница  има  улогу  некатегорисаног  приступног  пута  постојећим  шумским 
парцелама и руднику „Заворје“. Како би се обезбедило несметано мимоилажење возила 
на  растојањима  од  150  m  (растојања  условљена  прегледношћу  пута)  предвиђена  су 
проширења коловоза у виду ниша са 3.5 m на 6 m.

Како би се омогућио приступ свакој парцели, Планом је предвиђен и приступни 
пут шумским парцелама у западном делу обухвата Плана. Предметни пут је у темену 53 
повезан са путем Зајача-Горња Борина, и завршава у темену 66, након чега се спаја  са 
трасом према руднику „Заворје“, као и са путем Зајача-Горња Борина. Ширина поменутог 
приступног пута је 5,50 метара са обостраним банкинама и риголама од 0,75 метара, а све 
у циљу обезбеђења двосмерног одвијања саобраћаја

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, 
предвиђено је зацевљење прилаза.
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Површинске  воде  са  коловоза  се  воде 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. 

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  рудника  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 руднику захтева неометаност, предвиђено је измештање 
поменуте саобраћајнице, тако да се непроходни део Локалног пута Лозница - Зајача - Горња 
Борина приведе јавној намени, а саобраћајница која тренутно пролази кроз комплекс рудника 
користи искључиво за потребе РТ Зајача. 

Ширина коловоза локалног пута је 6,00 м, са обостраним минималним ширинама 
банкина или ригола од 1,0 м, калдрмисаним каналима за ефикасно одвођење површинских 
вода и потпорним зидовима на деловима трасе који имају насипе или усеке преко 3,0 м. У 
хоризонталном смислу траса пута испуњава услове за проходност тегљача са полуприколицом као 
меродавног возила. Максимали подужни нагиг локалног пута који се мора испоштовати при 
изради техничке документације износи изузетно 15,0 %. Овај подужни нагиб се може применити 
на локалним путевима, са малим интензитетом саобраћаја, при чему дужина деоница са таквим 
нагибом мора бити кратка (не дужа од 150 метара).

Могуће је предвидети фазну изградњу локалног пута, тако што би се у првој фази пут 
извео са ширином од 3,5 м, са потребним бројем проширења којима би се омогућило безбедно 
мимоилажење возила. Друга фаза би подразумевала изградњу пута у преосталој ширини до 6,0 
метара, како је то и предвиђено ПДР-ом, и када се за то створе услови.

б) 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 за 
путничка возила, у складу са потребама будуће технологије и развоја.

в) 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 3,5m и обостраним банкинама ширине од 1,00m. 
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1.2.2. Водоводна мрежа

Снабдевање насеља санитарном водом

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.

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. 

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. 

У условима Министарства заштите животне средине је наведено да је потребно 
угасити  „каптаже“ изворишта Турин и Кокић, јер је вода хигијенски неисправна за пиће. 

У циљу заштите здравља околног становништа потребно је планирати изградњу 
сеоског  водовода,  повезивањем  на  градски  водовод  града  Лознице, и  грађанима 
обезбедити здраву и квалитетну воду за пиће.

На графичком прилогу бр.6 ( План водовода и канализације), приказан је коридор 
планиране  примарне  водоводне  мреже.  Урбанистичким  пројектом  накнадно  ће  се 
регулисати траса водовода и када се буду стекли правни и технички услови, насеље ће 
бити прикључено на јавну водоводну мрежу. 

Снабдевање комплекса  са санитарном и техничком водом 

Индустријски  комплекс  се  снабдева  санитарном  водом  из  два  изворишта: 
„Кокићи“ и  „Турин“.

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.
Планом детаљне регулације  предвиђено је да се насеље Зајача и индустријски 

комплекс  снабдевају  санитарном  водом  из  градског  водовода  Лозница  сагласно 
Просторном плану града Лозница,  којим је предвиђено прикључење насеља на градски 
водовод и канализацију. 

Просторним  планом  Лознице,  предвиђено  је  снабдевање  санитарном  водом, 
насеља Паскавац,  које се налази испред Зајаче. 

Снабдевање  насеља   Зајаче  на  водоводну  мрежу  потребно  је  предвидети 
повезивањем  на  јавну  водоводу  мрежу  насеља  Паскавац,  које  је  повезано  на  градску 
водоводну мрежу Лознице.
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1.2.3. Канализациона мрежа 

Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних отпадних вода комплекса

Спољашња санитарно-фекална  канализациона мрежа 

За прикупљање  санитарно-фекалних  отпадних  вода  у  оквиру  комплекса 
предвиђене су  водонепропусне  септичке  јаме  које  ће  се  редовно  празнити  од  стране 
надлежног  комуналног  предузећа.  Изградњом нових  објеката  на  комплексу,  долази до 
потребе за изградњом нових септичких јама, које ће бити лоциране према потреби и месту 
настанка комуналних вода.  

У стамбеном делу насеља Зајча за евакуацију санитарно-фекалних вода користе 
се постојеће септичке јаме.

Планом детаљне регулације предвиђа се биолошки пречистач фекалних вода за 
потребе дела насеља (узводно од комплекса)  на погодној  локацији.  Након третмана на 
биолошком пречистачу, санитарно-фекалне воде испуштају се у реку Штиру. Предвиђени 
капацитет биолошког пречистача је 100ЕС (еквивалентних становника), што у потпуности 
задовољава  потребе  одвођења  овог  дела  копмпекса  санитарно-фекалних  вода  насеља 
Зајача.  Планирани  биолошки  пречистач  отпадних  санитарних  вода  је  уређај  који  је 
дизајниран и произведен у потпуности према SRPS EN 12566-3. 

Одвођење  санитарно-фекалних  вода  низводног  дела  комплекса  решиће  се 
њиховим прикључењем на планирани градски феклани колектор.

Сакупљање атмосферских вода  са манипулативног платоа 
Запрљане  атмосферске  воде  са  комплекса  Рудника  и  топионице  "Зајача", 

сакупљају се и евакуишу системом  отворених канала  (са решеткама) у више сливова. 
Вода се након третмана на сепаратору-таложнику (на комплексу постоје  6 сепаратора) 
враћа  пумпама  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 и поново користити.

Условно - чисте атмосферске воде са кровних површина 

Условно чисте  атмосферске  воеде  са  кровних  површина одводе 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 
складу  са  условима  ЈВП  „Србијаводе",  Београд. Све  отпадне  воде  које  настају  на 
комплексу пре испуштања у реку Штиру третирају се на сепаратору или одговарајућем 
постројењу за пречишћавање отпадних вода (процедне воде са депоније). 
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1.2.4. Гасоводна мрежа

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. 

1.2.5. 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. Далековод  10kV од трафостанице 35/10kV до 
трафостанице  Заворје  потребно  је  у  делу  који  пролази  кроз  комплекс  “потопити”, 
(надземне каблове заменити одговарајућим подземним). Све интервенције на делоководу 
радити у дуговору са надлежном електродистрибуцијом.
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1.2.6. Телекомуникације

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

траси  приступног  кабла.  Планирана  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  се  планирани  објекти  налазе  на  трасама  телекомуникационих  каблова,  биће 
потребно измештање тих каблова.

1.3. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по зонама, 
потребан за издавање грађевинске дозволе

• Целина   I   - становање са јавним, услужним и комерцијалним садржајима
Минимално неопходно: реализована планирана регулациона ширина предвиђених 

саобраћајница, грађевински прикључак на струју,  довод санитарне, хигијенски исправне 
воде за пиће. 

• Целина II   - привредна зона 
Подзона 1 - индустријски комплекс
Минимално неопходно:  реализована  планирана  регулациона  ширина 

саобраћајница, грађевински прикључак на струју, довод техничке воде, гасоводна мрежа.

Подзона 6 - Зона могућег проширења индустријског комплекса или формирања 
других привредних активности
Минимално неопходно: потврђен урбанистички пројекат, реализована планирана 

регулациона  ширина  саобраћајница,  грађевински  прикључак  на  струју,  довод техничке 
воде.

Подзоне 5а и 6a - затечена домаћинства
Пошто се не планира изградња нових објеката док се објекти користе у постојећој 

намени, не постоји минималан неопходан степен комуналне опремљености, али је могуће 
прикључити постојеће објекте на све инфраструктурне водове. 

• Целина IV   - површине јавне намене
Пре изградње  саобраћајница  морају  бити  постављени  сви  планирани 

инфраструктурни коридори.  Пре изградње саобраћајнице дуж реке  Штире,  потребно је 
извршити  регулацију  корита  реке  Штире.  За  израду  регулације  корита  реке  Штире 
потребна је израда  урбанистичког  пројекта.  За изградњу инсталација јавног водовода и 
канализације неопходно је урадити  урбанистички  пројекат којим се дефинишу профили 
цеви на основу хидрауличког прорачуна.

1.4.1.  Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела

Правилима  парцелације дефинисани  су  плански  елементи  за  одређивање 
величине, облика и површине грађевинске парцеле  као и  регулациони или нивелациони 
елементи за њено обележавање.
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Грађевинска  парцела  може  се  укрупнити  препарцелацијом  или  делити 
парцелацијом  до  минимума утврђеног  овим правилима,  а  у  складу  са  дефинисаним 
наменама и типологијом градње. 

На предлог  власника,  односно  закупца  постојеће  катастарске  парцеле  врши се 
исправка граница суседних парцела у складу са законом и у складу са правилима овог 
Плана. Исправка граница катастарске парцеле вршиће се и за парцеле које су смањене 
због дефинисања нове регулације јавних површина,  као и за парцеле где један објекат 
заузима две катастарске парцеле.

Свe грaђeвинскe пaрцeлe морају имати дирeктaн колски приступ нa jaвну 
пoвршину.  Уколико грађевинска парцела нема директан приступ на саобраћајницу, мора 
да има колски прилаз са друге парцеле (сукориснички) који је минималне ширине 2,5m, 
под условом  да  најудаљенија  тачка  коловоза  није  даља  од  25m од  габарита  објекта. 
Уколико није  испуњен овај  услов, минимална  ширина  сукорисничког  приступа  износи 
3,50m. У оквиру  обухвата  овог  Плана  постоје  грађевинске  парцеле  које  већ  имају 
формирани сукориснички приступ и могу и даље да се користе као такве.

Правила парцелације,  препарцелације  и  исправке  граница  парцела  дата  су  по 
зонама  и  приказана  на  графичком прилогу  „План нивелације  и  регулације“ (графички 
прилог бр. 3). За потребе парцелације и препарцелације је неопходно донети одговарајуће 
пројекте парцелације и препарцелације. Приликом израде пројеката неопходно је 
испоштовати следећа правила која су дата по претходно дефинисаним целинама, зонама и 
подзонама. Пројекти исправке граница се раде у свим случајевима који су дефинисани 
Законом о планирању и изградњи.

1. Целина I - становање са јавним, услужним и комерцијалним садржајима

• правила парцелације
Вишепородични стамбени објекти се могу градити као појединачни објекти на 

засебним парцелама или више објеката на јединственој парцели. 
Минимална површина парцеле и ширина фронта према улици за вишепородичне 

стамбене објекте дефинисани су према типологији градње:

вишепородично становање минимална 
површина парцеле

минимална ширина 
фронта

слободностојећи објекти 600m2 20,00m
објекти у низу (једностр./двостр.узидани) 600m2 15,00m

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.

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

За  постојеће  грађевинске  парцеле  мање 
површине  или  ширине  од  прописане 
правилима овог плана, могућа је изградња 
породичног  стамбеног  објекта  са  једним 
станом,  уз  коришћење  урбанистичких 
параметра  који  се  процентуално  умањују 
сразмерно  разлици  између  површине 
грађевинске  парцеле  и  минималне 
површине грађевинске парцеле дефинисане 
овим планом.

мин. површина парцеле = 200m2

мин.ширина парцеле = 10m
• приступи парцелама

◦ Свe грaђeвинскe пaрцeлe морају имати дирeктaн колски приступ нa jaвну 
пoвршину,  минималне  ширине  3,50 m.  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.

◦ У оквиру  обухвата  овог  Плана  постоје  грађевинске  парцеле  које  већ  имају 
формирани сукориснички приступ и могу и даље да се користе као такве.

За  комерцијалне и привредне објекте у оквиру стамбеног ткива важе иста правила 
парцелације (парцелација, позиционирање објекта на парцели, итд.) као за стамбено ткиво 
у складу са типологијом изградње. Поред 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 стамбених јединица;

• приступи/улази  у комерцијалне  или привредне објекте  морају бити  одвојени од 
приступа/улаза у стамбени објекат или организовани тако да не ометају коришћење 
стамбеног простора;
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• 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;

2. Целина II - привредна зона, Подзона 1 - индустријски комплекс 

• правила парцелације
• минимална површина парцеле (комплекса) - 2000m2

• минимална ширина фронта- 30m

Дозвољена је изградња већег броја објеката на јединственој парцели комплекса.
• приступи парцелама

Свe грaђeвинскe пaрцeлe морају имати 
дирeктaн колски приступ нa jaвну 
пoвршину, минимaлнe ширинe 4,5 m. 
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe 
кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мора 
бити  обезбеђен  приступ  за 
противпожарно  возило. 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 

3. Целина II - привредна зона, Подзона 6a - затечена домаћинства

Након  гашења затечених домаћинстава у оквиру подзоне 6а, примењиваћа се 
параметри који су дефинисани за подзону 6.

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

• правила парцелације
• минимална површина парцеле (комплекса) - 2000m2

• минимална ширина фронта- 30m
Дозвољена је изградња већег броја објеката на јединственој парцели комплекса.

• приступи парцелама
Свe грaђeвинскe пaрцeлe морају имати дирeктaн колски приступ нa jaвну 
пoвршину, минимaлнe ширинe 4,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe 
кoристити зa пaркирaњe вoзилa и  мора  бити  обезбеђен  приступ  за 
противпожарно  возило. Уколико  грађевинска  парцела  нема  директан 
приступ  на  саобраћајницу,  може  имати  колски  прилаз  са  друге  парцеле 
(сукориснички) који је минималне ширине 3,5m.
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1.4.2.   План парцелације

Као саставни део овог Плана детаљне регулације урађен је План  парцелације за 
земљиште у јавној својини и за парцеле које се налазе у приватној својини, првенствено за 
парцеле у  власништву Концерн  „ФАРМАКОМ М.Б.“ Шабац (Рудници и топионица АД 
„Зајача“). 

Израда Плана парцелације била је неопходна због великог непоклапања између 
катастарског  и  фактичког  стања  на  терену,  због  обезбеђивања  неопходних  ширина 
саобраћајница  у  оквиру  дефинисаног  обухвата,  због  обезбеђивања  приступа  свим 
парцелама  и  стамбеним  објектима  у  оквиру  стамбеног  насеља,  као  и  због  потребе 
инвеститора да изврши спајање парцела које се налазе у његовом власништву у складу са 
дефинисаним подзонама у оквиру привредне зоне.

1.5. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте

Графичким прилогом „План парцелације са поделом на јавно и остало земљиште“ 
(графички прилог бр. 5) дефинисане су границе  парцела  јавне  намене.  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, је, као полазна ставка, усвојено фактичко стање на 
терену, а након тога су формиране нове парцеле јавних површина у складу са смерницама 
Просторног плана града Лознице и предвиђеним потребама корисника. 

У оквиру тако дефинисаних површина, могућа је парцелација на мање површине, 
али  без  могућности  промене  статуса  земљишта  (нпр.  у  случају  накнадне  потребе  за 
изградњом трафо станице или телефонске централе у оквиру зелене површине и сл.)

Парцеле и делови парцела (према графичком прилогу) који улазе у састав јавних 
површина су: 

Саобраћајнице: парцеле  -  506/5,  506/6;  и  делови  следећих  пацела  према  графичком 
прилогу - 10, 12, 501, 506/1, 506/2, 508/2, 508/3, 508/4, 536, 572, 575, 560, 561, 645, 649/1, 
649/2, 649/4, 649/5, 649/7, 649/8, 649/9, 649/10, 649/11, 649/12, 649/13, 652/2, 673/1, 673/2, 
673/3,  673/4,  673/5,  673/6,  673/7,  674,  675,  685/2,  686,  688/1,  688/2,  691/1,  691/2,  691/3, 
691/4, 692/1, 692/2, 692/3, 692/4, 692/5, 692/6, 692/8, 693/1, 693/2, 702, 706/1, 719/2, 719/3, 
728/1, 728/10, 728/11, 728/12, 730, 731/1, 731/2, 731/3, 737, 739/1, 739/2, 739/4, 739/5, 741/2, 
742, 743/1, 743/2, 743/3, 744, 745/2, 746/1, 746/3, 1092, 1097, 1103/736, 
Река Штира: делови следећих пацела према графичком прилогу – 561, 562, 572, 646, 647, 
649/1, 649/2, 649/5, 649/9, 675, 688/1, 688/2, 689, 691/1, 691/3, 691/4, 692/1, 693/1, 693/2, 
694, 1092, 1097.
Објекат јавне намене - Здравствени центар ДР Миленко Марин: 649/6
Шумско земљиште: 501 (део)
Објекат ТС: 687/2 (део)

Планом детаљне регулације предвиђено је регулисање корита реке Штире, које ће се 
урадити према условима надлежног водопривредног предузећа. У оквиру граница регулације реке 
Штире предвиђена је  и заштитна зона у ширини од 5,0 метара са  једне стране за приступ 
механизацији при одржавању реке Штире, и то у делу корита реке узводно од укрштања са 
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улицом Радничком.  У делу реке Штире (низводно од укрштања са улицом Радничка),  није 
предвиђена  заштитна  зона,  пошто  се  корито  реке  Штире  може  одржавати  са  постојеће 
саобраћајнице. 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. За 
спровођење регулације тока реке Штире потребна је израда урбанистичког пројекта.

1.6. Опште и посебне мере и услови заштите природног и културног наслеђа, 
животне средине и живота и здравља људи

1.6.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту природног и културног наслеђа

Зграда са канцеларијама у оквиру индустријског комплекса РТ "Зајача"  у Зајачи 
је,  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.),  евидентирано  непокретно 
културно добро, које ужива претходну заштиту.

Поменута  грађевина  је  подигнута  за  потребе  рудника  између  два  рата  и 
представља  врло  занимљиво  архитектонско  решење.  Има  врло  издужену  правоугаону 
основу, која добија крстасти облик због средишњег дела који је постављен у односу на 
основну  линију  грађевине  под  правим  углом.  Ова  приземна  грађевина  има  равно 
малтерисане фасадне зидове са местимично постављеним каменим блоковима који излазе 
из равни малтера, а тимпанони на ризалитском делу су обложени вертикалним дрвеним 
летвама. 

Евидентирани  објекат нема  дефинисану  заштићену  околину.  Власник,  односно 
корисник културног  добра  под  претходном  заштитом,  има  обавезу  да  се  за  све  врсте 
интервенција на објекту (инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација, санација 
и  ревитализација)  понаша  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''.

Наведени објекат је  потребно  обавезно  сачувати,  уз  примену  дефинисаних 
општих смерница 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.

У оквиру дефинисаних граница обухвата предметног Плана детаљне регулације 
не  постоје  евидентиране природне и  амбијенталне  целине,  као  ни  евидентирани 
археолошки локалитети.

На подручју КО Зајача постоје евидентирани археолошки локалитети, али се они 
не  налазе  у  оквиру  дефинисаних  граница  обухвата  Плана  детаљне  регулације 
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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"). 

У непосредној близини археолошког локалитета инвестициони радови спроводе 
се  уз  повећане  мере  опреза  и  присуство  и  контролу  надлежне  службе  заштите,  а 
инвеститор  објекта  је  дужан  да  обезбеди  средства  за  истраживања,  заштиту,  чување, 
публиковање  и  излагање  добра  које  ужива  претходну  заштиту  до  предаје  добра 
овлашћеној установи на чување.

 Забрањено је привремено или трајно депоновање земље, камена, смећа и јаловине 
у непосредној близини археолошког локалитета и вађење и одвожење камена и земље са 
археолошких  локалитета.  Дозвољава  се  инфраструктурно  опремање  простора 
археолошких локалитета и његово уређење према посебним и стручним мишљењима које 
доноси Завод за заштиту споменика културе ''Ваљево''.

Остаци старих рударских радова, окна и шљачишта не смеју се уништавати пре 
документовања, истраживања и узимања узрока шљаке од стране надлежне институције 
(Завода за заштиту споменика културе ''Ваљево'').

1.6.2. Урбанистичке мере за заштиту природе 

Завод за заштиту природе Србије издао је Решење о условима заштите природе за 
предметно подручје бр.020-457/2 од 26.06.2012.године.

У оквиру дефинисаних граница обухвата предметног Плана детаљне регулације 
на подручју на којем су планиране активности:

• нема заштићених природних добара, а ни подручја међународно препознатих 
(1РА, 1ВА, РВА, Ратзаг), укључујући и природна добра планирана за заштиту 
(евидентирана  или  она  за  која  су  отпочете  активности  као  што  су  теренска 
истраживања и др.);

• није обухваћено подручје еколошке мреже;
• могу  да  се  реализују  планирани  радови  јер  нису  у  супротности  са  донетим 

прописима и документима из области заштите природе.
Након  увида  у  Централни  регистар  заштићених  природних  добара  Србије  и 

документацију Завода, утврђени су услови за извођење мера заштите природе:

Комплекс Топионица у Зајачи - привредна зона
• Дефинисати изворе и начине угрожавања животне средине настале као последица 

рада топионице, предвидети адекватан мониторинг квалитета ваздуха, земљишта и 
вода  у  складу  са  законском  регулативом,  као  и  заштиту  од  прекомерне  буке. 
Обратити пажњу на синергетско дејство других емитера загађујућих супстанци у 
околини;

• Установити обавезу израде, односно формирања фреквентне мреже мерних места 
на  којима  ће  бити  праћен  квалитет  ваздуха  у  складу  са  Уредба  о  граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у ваздух ("Сл. гласник РС", бр. 71/2010, 
и  6/2011).   Притом посебно обухватити насеља која су у непосредној близини и 
под директним утицајем доминантног правца ветра;

• Праћење квалитета ваздуха, подземних и површинских вода, земљишта и нивоа 
буке морају се вршити од стране Трећег лица, лабораторије која поседује потврду 
о акредитацији;
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• Евакуацију и пречишћавање отпадних вода вршити преко канализационог систем 
са колектором за пречишћавање отпадних вода;

• Спречити емисију полутаната у ваздуху уградњом неопходне опреме;
• Посебну пажњу посветити опасним и штетним отпадним материјама и са њима 

поступати  у  складу  са  Законом о  управљању  отпадом  ("Сл.  гласник  РС",  бр. 
36/2009, 88/2010).

• Складиштење  резервних  делова,  сировина,  амбалаже  готових  производа  и  др. 
организовати искључиво у оквиру објеката;

• Примарно  сакупљање  комуналног  и  индустријског  отпада  организовати  у 
засебним  судовима.  Мерама  за  реализацију  Плана  прописати  да  се  трајна 
евакуација отпада организује преко надлежне комуналне службе;

• У циљу заштите од буке и визуелне заштите, непосредно уз границу комплекса, 
формирати компактни зелени заштитни појас. Уколико не постоје могућности за 
формирање зеленог заштитног појаса могу се поставити и друге врсте звучних и 
визуелних баријера;

• 3елени  заштитни  појас  треба  да  буде  формиран  од  високог,  средњег  и  ниског 
растиња у гајеном склопу, а садни материјал треба да чине врсте које су биолошки 
постојане у датим условима и прилагођене околном простору и његовој намени;

• Све  манипулативне  површине  на  простору  комплекса  топионице  морају  се 
асфалтирати, а слободне озеленети (уз редовно одржавање);

• Складиштење  резервних  делова,  сировина,  амбалаже  и  др.  организовати 
искључиво у оквиру објеката;

• Обезбедити  редовну  контролу  стања  система  за  одвођење  атмосферских 
процедних вода. Неопходно је стално праћење физичких и хемијских параметара 
квалитета вода пре испуштања у реципијент;

• Кроз обраду пројектне документације посебну пажњу посветити мерама заштите у 
случају  акцидентних  ситуација.  Предвидети  решења  којима  се  обезбеђују 
неопходни услови за  брзу и ефикасну противпожарну заштиту (противпожарни 
пут, хидрантска мрежа и сл.

Депонија - санација постојеће и формирање могуће нове депоније
• Предвидети санацију и рекултивацију постојеће депоније шљаке која се затвара, а 

према посебном Пројекту санације и рекултивације чија је израда дефинисана 
законском регулативом;

• Динамика  реализације  пројекта  рекултивације  депоније  мора  да  буде  директно 
везана за динамику одлагања шљаке, те, по могућности, са рекултивацијом треба 
отпочети одмах по искоришћењу појединих сектора депоније;

• Приликом отварања нове депоније потребно је испоштовати све одредбе Уредбе о 
одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС”, број 92/2010) - како би се 
остварио циљ да депонија обезбеди и осигура услове за спречавање и смањење 
штетних  утицаја  на  здравље  људи  и  животну  средину  у  току  целог  животног 
циклуса  депоније,  посебно  загађења  површинских  и  подземних  вода,  земље  и 
ваздуха;

• Урадити комплетну водонепропусну изолацију са контролисаним сакупљањем и 
третманом процедног филтрата и отпадних вода;

• Депонијуоградити стабилном оградом висине 2 m
• Формирати заштитни зелени појас, континуирано око целе депоније, од жбунастих 

и  дрвенастих  аутохтоних  (из  околине)  врста,  уз  употребу  листопадних  и 
четинарских врста,  како би појас био у функцији целе године,  у циљу заштите 
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околине од загађења гасовима, прашином, лаким отпадом и буком (чији извор је 
механизација  у  току  експлоатације  депоније).  Вегетација  би  имала  улогу  и 
визуелне баријере према окружењу.

Грађевинско земљиште-становање са јавним, услужним и комерцијалним 
садржајима

• Утврдити све значајне урбанистичке параметре, а посебно проценат изграђености 
парцела, дозвољену висину објеката, минималне површине под зеленилом за сваку 
грађевинску парцелу, изглед објеката итд.;

• Дефинисати  концепт  инфраструктурног  опремања  планираних  објеката. 
Предвидети изградњу оних инфраструктурних објеката који ће гарантовати висок 
ниво квалитета животне средине;

• Начин грејања објеката организовати уз употребу енергената који неће погоршати 
постојећи квалитет ваздуха;

• Изградњу објеката  планирати  у  складу  са  принципима  енергетске  ефикасности 
што ће знатно допринети заштити животне средине;

• Планирати посебна места за смештај контејнера за прикупљање комуналног смећа 
-обезбедити приступачаност корисницима и комуналном возилима. Предвидети да 
се ови простори на одговарајући начин визуелно и естетски обезбеде, како не би 
нарушавали  естетску  вредност  простора  (заштитни  зидови  са  вертикалним 
озелењавањем, ограде и нише, жбунаста вегетација и сл.);

• Обезбедити  највиши  ниво  комуналне  хигијене  спречавањем  неадекватног 
депоновања  отпада  и  формирања  дивљих  депонија.  Предвидети  постављање 
специјалних  судова  за  сакупљање  отпада  на  одговарајућим  бетонским 
површинама;

• Обезбедити  сталну  контролу  квалитета  воде  из  локалног  водовода  који  се 
снабдева из два изворишта;

• 3а  евакуацију  отпадних  и  фекалних  вода  предвидети  изградњу  канализационе 
мреже  и  уређаја  за  пречишћавање  са  конкретном  локацијом.  За  индивидуална 
домаћинства  и  друге  загађиваче  који  из  објективних  разлога  неће  моћи  да  се 
прикључе на овај систем минимални услов су непропусне септичке јаме;

• Кроз мере за реализацију планског акта прописати обавезу да се све површине које 
су на било који начин деградиране грађевинским и другим радовима морају што 
пре након завршетка тих радова санирати;

• Нове  саобраћајнице  морају  бити  минимум  истог  капацитета  као  оне  које  се 
затварају, односно измештају;

• Саобраћајнице  пројектовати  тако  да  не  пролазе  кроз  шуме,  забран  или  да  се 
њиховом изградњом не захвата сеча групе стабала;

• Обезбедити више зелених површина дефинисаних по намени као зелене површине 
између објеката,  око  дечиjих игралишта,  домова здравња,  спортских објеката  и 
паркинг простора. Озелењавање планирати по највишим стандардима са применом 
декоративних врста дендрофлоре. Предвидети обавезу уређења зелених површина 
за индивидуалне окућнице.

• Обезбедити  прихватљив  стандард  квалитета  животне  средине  на  планском 
подручју  и  у  непосредном  окружењу  топионице.  Предвидети  адекватан 
мониторинг  загађености  ваздуха,  земљишта  и  вода  у  складу  са  законском 
регулативом, као и заштиту од прекомерне буке.
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1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту 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,

• 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 предвидети  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  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  6 сепаратора) 
враћа  пумпама  и  поново  користи  за  поливање  комплекса,  орошавање  шљаке  и 
прање точкова камиона. 
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• Талог из тих сепаратора ће се повремено вадити и третирати у пећима а избистрена 
вода из сепаратора  препумпаваће и поново користити.  

• 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,  које  се  редовно  празнe  од  стране  надлежног 
комуналног предузећа.

• Санитарно-фекалне отпадне воде у стамбеном делу насеља одводе се у септичке 
јаме које се редовно празнe од стране надлежног комуналног предузећа.

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

• Заштита водотока реке Штире је предвиђена поред комплекса РТ Зајача и то 5m од 
регулационе линије корита реке. 

• Планом детаљне регулације предвиђено je да се постојећа депонија шљаке санира, 
изврши  њена  рекултивација  и  затварање  депоније.  Истовремено  је планирана 
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.

• Атмосферске воде које се  сливају са  површине депоније  и саобраћајнице поред 
депоније, прикупљаће се ободним каналом и преко сепаратора испуштати у реку 
Штиру. 

• Процедне  воде из тела депоније одводиће се дренажним каналом, на постројење за 
пречишћавање отпадних вода, чија је локација планирана  иза објекта садашњег 
ресторана. 

• 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 и затворено 
складиште шљаке. 

• 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  становништва планирана је изградња сеоског 
водовода, повезивањем на градски водовод града Лознице. 
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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  гасова  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 мокром  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. 

• 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.

• На секцији  за  рафинацију  и  легирање олова постоји Филтерско  постројење  за 
одсисавање гасова са површине казанских пећи  и са ливне стазе са платненим 
врећама са пулс – џет системом отресања.

• 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 току редовног рада обавеза инвеститора је да редовно врши контролу емисије на 
емитерима  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих 
материја у ваздух („Службени гласник РС“ број 71/10), и да у складу са важећим 
законсим прописима предузме одговарајуће мере заштите животне средине. 

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. 
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• 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 .

• Завод за  заштиту  здравља  ради  анализе  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 Уредбу и 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, узнемира-
вајуће и штетно. Дејства вибрације и буке на човека су бројна , али ни до данас нису у пот-
пуности 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).

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 објектима, 
намењеним  за  складиштење  опасног  отпада,  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, PVC сепаратори, 
метaлни  отпaд  зaтечен  у  aкумулaторимa,  амбaлaжa  помоћних  сировинa  и 
хемикaлијa,  искоришћене филтер вреће,  метaлни отпaд из рaдионицa,  зaуљене и 
мaсне крпе из рaдионицa, рaбљенa средствa зa хлaђењa и подмaзивaње у мaшинској 
обрaди  метaлa,  рaбљенa  уљa  и  мaзивa,  амбaлaжa  од  уљa  и  мaзивa,  ваздушни 
зауљени филтери, и  комунални отпад који потиче од боравка запослених. 

• Планом детаљне  регулације  предвиђено да се постојећа депонија  шљаке  санира 
рекултивација и затварања депоније. Истовремено се планира  припрема терена за 
нову савремену депонију. Санацијом депоније решиће се проблем процедних 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 
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генерисаног  отпада  а  и  сама  отпадна  шљака  је  много  стабилнија  у  хемијском 
погледу. 

Све  наведене  мере  заштите  животне  средине преузете  су  из  Извештаја  о 
стартешкој процени утицаја на животну средину.

Због комплексности загађења животне средине у насељу Зајача, Стратешком  
проценом  ПДР-а  индустријске  зоне  у  Зајачи, дате  су  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 земљиста у окружењу.
• анализа буке. 

1.6.4 Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд пoжaрa

Потребно је приликом израде и спровођења предметног Плана поштовати следеће 
услове: 

• Приступне саобраћајнице и платое око објеката пројектовати за несметан прилаз 
ватрогасних возила, на основу Правилника о техничким нормативима за приступне 
путеве,  окретнице  и  уређене  платое  за  ватрогасна  возила  у  близини  објеката 
повећаног ризика (Сл. лист СФРЈ бр. 8/95).

• Саобраћајнице унутар  објеката  и улазе  (излазе)  пројектовати на тај  начин да се 
обезбеди несметана евакуација

• Предвидети хидрантску мрежу на основу Правилника о техничким нормативима за 
хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл. лист СФРЈ бр.30/91).

• Уколико се у објектима планира производња или складиштење запаљивих течности 
или гасова, потребно је прибавити сагласност на предложену локацију објекта у 
складу са законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима 
(Сл. гласник СРС бр.44/77, 45/84 и 18/89).

• Накнадно прибавити услове за пројектовање објеката
• Предвидети и друге мере заштите од пожара предвиђене важећим прописима

1.6.5. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa

Предметно подручје је, према својим сеизмолошким обележјима, једно од мање 
сеизмички угрожених подручја Србије и налази се у зони VIII степена MSK- 64 скале.

Сви  нови  објекти  морају  бити  пројектовани  и  изведени  према  сеизмичким 
условима,  према  важећем  правилнику  о  техничким  нормаивима  за  изградњу  објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима и са постављеним громобранским инсталацијама.

Приликом  утврђивања  регулације  саобраћајница,  реке,  грађевинских  линија  и 
услова  за  изградњу  објеката,  обезбедити  услове  проходности  у  случају  зарушавања 
објеката.
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1.6.6. Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту људи и дoбaрa

Основна  мера  цивилне  заштите  која  се  мора  планирати  у  Плану  детаљне 
регулације јесте мера склањања становништва. ову меру планирати тако што је потребно 
обезбедити склонишни простор за грађане, односно запослене у стамбеним и пословно- 
стамбеним, односно пословним објектима који су поменутим планом обухваћени, сем ако 
надлежни орган не утврди другачије.

1.6.7. Инжењерско геолошки услови

На подручју обухвата нису рађена детаљна инжењерско-геолошка истраживања. 
Обзиром на конфигурацију терена парцеле  на  којој  ће се  градити  објекти,  обавезна је 
израда посебног геомеханичког елабората којим ће се утврдити детаљни услови терена.

1.7. Посебни услови  којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним 
особама са инвалидитетом

Приликом пројектовања и изградње јавних површина и објеката који је у јавној 
употреби,  неопходно  је  применити  одредбе  Правилника  о  условима  пројектовања  и 
планирања везаним за  несметано  кретање деце,  старих,  инвалидних и хендикепираних 
лица (Сл. гласник РС, бр.  18/97),  као и Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом (Сл. гласник РС, бр. 33/06).

1.8. Попис објеката за које се морају израдити конзерваторски услови

Конзерваторске услове, односно услове за предузимање мера техничке заштите, је 
потребно  израдити  за  Зграду са  канцеларијама  у  оквиру  индустријског  комплекса  РТ  
"Зајача"  у  Зајачи  која  је,  према  евиденцији  Завода  за  заштиту  споменика  културе, 
евидентирано непокретно културно добро, које ужива претходну заштиту.

Неопходно  је  следити  следеће  услове  чувања,  одржавања  и  коришћења 
предметног  објекта,  дате  у  оквиру  Плана  заштите  и  ревитализације  градитељског  
наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације К.О. Зајача:

• Правни основ примене Одредби Закона о културним добрима ("Сл. Гласник РС бр. 
71/94")  је евидентирање објекта сагласно члановима 27 и 29 (добра која уживају 
претходну заштиту. 27 - претходна заштита "еx legge", 29 – евидентирана добра).

• НКД  које  се  штити  на  основу  Закона  (у  даљем  тексту:  културно  добро  под 
претходном заштитом),  у погледу издавања Решења о условима за предузимање 
мера  техничке  заштите,  у  потпуности  се  третира  као  утврђено  НКД  сагласно 
одредбама Закона о културним добрима.

• Код евиденције Просторно културно историјских целина као посебне врсте НКД, 
мере заштите се односе, како на све објекте, тако и на евидентирани простор.

• Власник,  односно  корисник  културног  добра  под  претходном  заштитом,  има 
обавезу  да,  за  све  врсте  интервенција  на  објекту  (инвестиционо  одржавање, 
реконструкција, адаптација, санација и ревитализација), поднесе надлежном Заводу 
за  заштиту споменика  културе  Захтев за  добијање Решења о предузимању мера 

 Браће Недић 1, 15000 Шабац
              Šabac 30        Тел. 015/355-588, факс 015/349-654

            office@set.rs 



План детаљне регулације индустријске зоне „Зајача“

техничке заштите, као и да исто достави надлежној Урбанистичкој служби, како би 
она издала Акт о урбанистичким условима.

• Власник, односно корисник културног добра под претходном заштитом, је дужан 
да, по добијању Решења о предузимању мера техничке заштите надлежног Завода 
за  заштиту  споменика  културе,  изради  пројектну  и  пратећу  техничку 
документацију у свему према датим условима, као и да на исту прибави Решење о 
сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе.

• Терет израде Елабората за утврђивање културног добра под претходном заштитом 
пада на терет буџета општине или Републике. Динамику и план приоритета израде 
елабората утврђује Завод за заштиту споменика културе у зависности од прилива 
средстава за финансирање овог програма.

1.9. Мере енергетске ефикасности изградње

У зависности од врсте и намене,  објекти морају бити пројектовани,  изграђени, 
коришћени и одржавани на начин на који се обезбеђују прописана енергетска својства. У 
складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи,  енергетска  својства  ће  бити  утврђена 
посебним сертификатима и на начин како закон и одговарајући правилници дефинишу.

Осим  примене  грађевинских  материјала  који  испуњавају  захтеве  енергетске 
ефикасности, на објектима у обухвату Плана је дозвољено постављање уређаја и апарата 
који омогућавају коришћење обновљивих извора енергије. 

У оквиру привредне зоне дозвољено је постављање ветроенергора уолико висина 
објеката не може негативно утицати на суседне парцеле и објекте.  Удаљеност од међа 
суседа  и  јавне  површине  треба  да  буде  минимално  једнака  висини  стуба  и  да  уређај 
приликом рада не производи буку.

На свим објектима је дозвољено постављање соларних колектора и у том случају 
је  дозвољено  примењивати  и  равне  кровне  конструкције,  у  свему  у  складу  са 
Правилником о енергетској ефикасности (Службени гласник РС“ број 24/11).

1.10. Локације за које се обавезно ради урбанистички пројекат

Израда урбанистичког пројекта неопходна је за следеће површине:
• Целина II – Привредна зона, подзона 6 –  Зона могућег проширења индустријског 

комплекса или формирања других привредних активности
• Целина IV – Површине јавне намене – Река Штира (подразумева регулацију целог 

тока реке у оквиру обухвата Плана, у складу са условима надлежног предузећа)

За остале  целине,  зоне  и  подзоне,  које  су  дефинисане  овим  Планом  детаљне 
регулације  и  на  којима је  предвиђена  изградња, није  неопходна  израда  урбанистичког 
пројекта,  већ се, на основу овог Плана, може издати Локацијска дозвола појединачно за 
сваки  објекат  у  оквиру  одређене  парцеле  (у  складу  са  потребама  и  предвиђеном 
динамиком инвеститора).

 У току реализације Плана детаљне регулације, када је у питању привредна зона 
(посебно подзона 1 – индустријски комплекс), могуће је због увођења нових технологија и 
додатне  заштите простора дефинисати и другачија решења путем разраде дефинисаних 
решења кроз урбанистичке пројекте, у складу са основном наменом простора, условима 
надлежних органа и правилима струке.
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1.11. Локације за које је обавезно расписивање јавних архитектонских или 
урбанистичких конкурса

У  оквиру  дефинисаног  обухвата  овог  Плана  не  постоје  локације  за  које  је 
обавезно расписивање јавних архитектонских или урбанистичких конкурса.

1.12. Остали елементи значајни за спровођење плана

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 су детаљно разрађени кроз Стратешку процену утицаја  на 
животну средину плана детаљне регулације индустријске зоне ''Зајача'' у Зајачи. 

Поред услова и правила дефинисаних овим Планом, обавезујуће су и мере заштите 
животне средине дефинисане у Извештају о Стратешкој процени утицаја. 
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2  .   ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

Правила грађења дефинишу се по планираним зонама:

Целина I Становање са јавним, услужним и комерцијалним садржајима
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
нaмeнa oбjeкaтa
У овој целини предвиђене су намене становања. 
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.  Није дозвољена  изградња  мегамаркета и 
радионичког простора у коме се производи велика бука и други облици загађења, као ни 
производња прехрамбених производа,  а  дозвољене су комерцијалне делатности типа: 
трговина, угоститељство, занатство, пословне, финансијске услуге и сл.
У  овој  целини  постоје  делови  дефинисани  као  заштитни  појас  зеленила  у  оквиру 
становања  и позиционирани су тако да изолују привредну зону од становања и на тој 
површини се забрањује изградња и становање, а дозвољено је постављање и изградња 
траса инфраструктуре са неопходним пратећим објектима.
Приступ  парцелама  у  оквиру  ове  целине омогућен  је  директно  преко  локалне 
саобраћајнице или преко колско-пешачких саобраћајних површина.
Породично становање
Дозвољена  је  изградња породичних  домаћинстава  са  помоћним објектима.  У оквиру 
породичних  објеката  може  бити  један  или  више  станова,  као  и  јавни,  услужни  и 
комерцијални садржаји у приземљу или у оквиру грађевинске парцеле.

Због лоших еколошких услова у оквиру предметног подручја, у оквиру ове целине 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.
Вишепородично становање
Није препоручљива изградња нових вишепородичних стамбених објеката,  а дозвољена 
је реконструкција  и  адаптација  постојећих  вишепородичних  стамбених  објеката  и 
радови на њиховом одржавању.

У оквиру  вишепородичних  стамбених  објеката,  најчешће у  приземним  етажама 
објеката,  поред  доминантне  намене  становања,  могу  бити  заступљене  и  друге 
компатибилне намене и делатности:  трговина, пословање, услуге,  услужно занатство, 
угоститељство,  туризам,  агенцијски  послови,  лекарске  ординације,  апотеке,  и  други 
централни садржаји.
Појединачни комерцијални и привредни садржаји у стамбеном ткиву 
Дозвољена  је  изградња  мањих  пословних/комерцијалних  јединица,  као  појединчних 
садржаја у стамбеном ткиву, чије делатности не угрожавају основну, стамбену, намену, 
као ни животну средину. 

Појединачни комерцијални и привредни садржаји у склопу стамбеног ткива су:

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

2. мање  производне  јединице  –  мали  производни  погони:  мале  фирме,  пекарска 
производња,  механичарске  радионице,  мања  складишта  грађевинског  материјала, 
итд.
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Појединачни комерцијални и привредни садржаји у склопу стамбеног ткива могу се 
организовати као: 

3. самостални објекат на парцели, 

4. 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.

ПОЈЕДИНАЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ПРИВРЕДНИ САДРЖАЈИ У СТАМБЕНОМ ТКИВУ 

самостални објекат у склопу стамбеног објекта 
(у приземљу)

у склопу стамбеног објекта 
(на парцели)

Правила регулације 

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

• 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;

• 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.

услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
пoдзeмнe 
eтaжe

Објекти  могу  имати  подрумске  или  сутеренске  просторије  ако  не 
постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Дубину и начин 
фундирања обавезно је ускладити са одређеним карактеристикама тла. 
Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли 
oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних 
eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe. 

проценат 
зaузeтoсти 

Вишепородично становање - 40%
Породично становање
парцеле < 500m2 - 40%
парцеле > 500m2 - 30%
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индeкс 
изгрaђeнoсти

Вишепородично становање - 1,8
Породично становање
парцеле < 500m2 - 0,8 
парцеле > 500m2 - 0,6

грaђeвинскe 
линиje

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

Постојећи објекти се задржавају у својим габаритима, а нoви oбjeкти сe 
мoгу пoстaвљaти искључивo нa грaђeвинску линиjу према графичком 
прилогу бр. 3 - План нивелације и регулације.

ПОЛОЖАЈ  ОБЈЕКАТА  У 
ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ

Минимално  растојање  између 
регулационе  и  грађевинске 
линије  за  викенд,  породичне, 
вишепородичне  стамбене 
објекте  је  3,0m и  може  се 
усвојити  постојећа  регулација 
уколико је  задовољен овај  дати 
минимални услов.

У овој целини постоје делови дефинисани као заштитни појас зеленила 
у оквиру становања  и позиционирани су тако да  изолују  привредну 
зону  од  становања и  на  тој  површини  се  забрањује  изградња  и 
становање,  а  дозвољено  је  постављање  и  изградња  траса 
инфраструктуре  са  неопходним  пратећим  објектима.  Максимална 
грађевинска линија је дата у оквиру графичког прилога.

удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa

Позиција породичних и викенд објеката на парцели дефинисана је у 
складу са типологијом објеката:
Минимално удаљење основног габарита (без испада) вишепородичног 
стамбеног објекта од границе суседне грађевинске парцеле је 2,5m.

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 4,0m 
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. 
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ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ПОЛОЖАЈ 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 / ЈЕДНОСТРAНO 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).

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви. 
пoткрoвљa Висина  надзитка  стамбене  поткровне  етаже  износи  највише  1,60m, 

рачунајући  од  коте  пода  поткровне  етаже  до  тачке  прелома  кровне 
косине,  а одређује се према конкретном случају.  Нaзидaк мoрa бити 
зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa зaвршнe eтaжe дa би сe истa 
мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. 

Уколико  постоје  технички  услови,  дозвољена  је  адаптација  или 
реконструкција  неискоришћеног  поткровља,  тераса  или  тавана  у 
користан  стамбени  или  пословни простор.  Укoликo сe збoг рaспoнa 
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кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн прoстoр, 
исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a никaкo 
кao пoсeбнa eтaжa.

Није дозвољено да се, надзиђивањем постојећег или изградњом новог 
крова,  формира  поткровље  у  више  нивоа. За  осветљење  корисног 
простора у таванима или поткровљима користити прозоре постављене 
у равни крова или вертикалне кровне прозоре – кровне баџе. На једном 
објекту  може  бити  само  један  ред  кровних  баџа  на  истој  висини. 
Максимална  дозвољена  чиста  висина  кровне  баџе  је  260cm од  коте 
пода. Највећа дозвољена укупна површина основе кровних баџа је 30% 
површине основе крова. Облик и ширина баџе морају бити усклађени 
са елементима фасаде и пратити ритам отвора на доњим етажама.

Мансардни  кров  пројектовати  као  традиционални  мансардни  кров, 
уписан у полукруг. Мансардни кров обавезно је решити у једној етажи, 
не сме имати препусте или на други начин изаћи ван основног габарита 
објекта.  Вертикални мансардни прозори или излази на лођу се могу 
поставити  само  на  стрмију  раван  мансардног  крова.  Максимална 
висина  унутрашње  преломне  линије  стрмије  и  блаже  кровне  равни 
мансардног крова, рачунајући од коте пода је 240cm.

Поткровље јесте и повучена етажа најмање за једну спратну висину од 
уличне фасаде.  

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo 
сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу имaти сливoвe 
прeмa jaвнoj пoвршини и сoпствeнoм двoришту. Испуст крoвa мoжe 
ићи дo ширинe вeнцa. 

Спрaтнoст и 
висинска 
регулација

Вишепородично становање - П+3+Пк
Породично становање
парцеле < 500m2 - П+1
парцеле > 500m2 - П+1+Пк
Евентуална изградња делова објеката у дубини парцеле дефинисаће се 
у зависности од могућности сваке појединачне парцеле и изграђености 
на суседним парцелама (објекти морају бити удаљени минимално за 
половину планиране висине).
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног 
или приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то:

• кота приземља нових објеката на равном терену не може бити 
нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;

• кота приземља може бити највише 1,20m виша од нулте коте;
• за објекте на терену у паду са нагибом од улице (наниже), када 

је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља 
може бити највише 1,20m нижа од коте нивелете јавног пута;

• за  објекте  на  терену  у  паду  са  нагибом  који  прати  нагиб 
саобраћајнице  кота  приземља  објекта  одређује  се  применом 
одговарајућих тачака овог члана; и

• за  објекте  који  у  приземљу  имају  нестамбену  намену  кота 
приземља може бити максимално 0,20m виша од коте тротоара 
(денивелација до 1,20m савладава се унутар објекта).
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У односу на нагиб терена, висина објекта је:

• на релативно равном терену -  растојање од нулте  коте до коте 
слемена (за објекте са косим кровом), односно венца (за објекте 
са равним кровом);

• на  терену  у  паду  са  нагибом  према  улици  (навише),  кад  је 
растојање од нулте коте до коте нивелете јавног или приступног 
пута мање или једнако 2,00m - растојање од нулте коте до коте 
слемена, односно венца;

• на  терену  у  паду  са  нагибом  према  улици  (навише),  кад  је 
растојање од нулте коте до коте нивелете јавног или приступног 
пута веће од 2,00m - растојање од коте нивелете јавног пута до 
коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,00m;

• на терену у паду са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота 
објекта нижа од коте јавног или приступног пута - растојање од 
коте нивелете пута до коте слемена (венца); и

• на  терену  у  паду  са  нагибом  који  прати  нагиб  саобраћајнице 
висина објекта утврђује се применом претходних тачака.

Релативна висинска регулација:
− висина  новог  објекта  не 

сме бити већа од 1,5 ширине 
регулације  улице,  односно 
растојања  до  грађевинске 
линије наспрамног објекта; и

− висина  венца  новог 
објекта  усклађује  се  са  венцем 
суседног објекта.

пaркирaњe
Пaркирaњe вoзилa сe мoрa рeгулисaти на  сопственој пaрцeли, и тo jeднo 
пaркинг/гaрaжнo мeстo пo jeднoj стaмбeнoj jeдиници, oднoснo jeднo пaркинг мeстo нa 
свaких 70m² пoслoвнoг прoстoрa.  Потребно је обезбедити директан приступ  на јавну 
површину минималне ширине 3,5m.
урeђeњe слoбoдних пoвршинa
У  оквиру  парцела  намењених  вишепородичном  становању  мора  се  формирати 
минимално 40% нeзaстртих зeлeних пoвршинa. Када је у питању породично становање, 
у oквиру свaкe пaрцeлe мање од  500m² нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 30% 
нeзaстртих зeлeних пoвршинa,  док  је  у  оквиру  парцела  већих  од  500m²  неопходно 
обезбедити 40% нeзaстртих зeлeних пoвршинa. 

Уколико у  склопу  парцеле  постоји  мањи  привредни  објекат  (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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правила за позиционирање грађевинских елемената објеката
Упуштање делова објекта ван грађевинске линије

Грађевински елементи објекта (еркери, доксати, балкони, терасе, улазне надстрешнице 
са и без стубова и сл.) могу да пређу дефинисану грађевинску линију (рачунајући од 
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:

• 1,20m на  делу  објекта  према  предњем  дворишту,  с  тим  да  укупна  површина 
грађевинских  елемената  не  може  бити  већа  од  50%  уличне  фасаде  изнад 
приземља;

• 0,60m (односно 0,90m) на делу објекта према бочном дворишту ако је растојање 
објекта  од  границе  суседне  парцеле  минимум  1,50m (односно  2,50m);  у  оба 
случаја  укупна  површина грађевинских  елемената  не  може бити већа од  30% 
бочне фасаде изнад приземља; и

• 1,20m на делу објекта према задњем дворишту ако је минимално растојање од линије 
суседне грађевинске парцеле 5,00m, с тим да укупна површина грађевинских елемената 
не може бити већа од 30% фасаде према задњем дворишту (изнад приземља).

УПУШТАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ВАН ДЕФИНИСАНЕ 
1. ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ

Позиционирање отворених спољних степеница
Отворене спољне степенице могу да се 
поставе  на  предњи  део  објекта  ако  је 
грађевинска  линија  3,00m увучена  у 
односу  на  регулациону  линију  и  ако 
савлађују  висину  до  0,90m.  Уколико 
овакве  степенице  савлађују  висину 
преко  0,90m онда  улазе  у  габарит 
објекта.

Ако  се  степенице  постављају  на 
бочни или задњи део објекта не смеју 
ометати  пролаз  и  друге  функције 
дворишта.

Упуштање подземних етажа ван грађевинске линије

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату грађевинску линију до граница парцеле, 
али не и регулациону линију према јавној површини. Стопе темеља не могу прелазити 
границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.
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изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли

Није дозвољена изградња више објеката на парцели осим пратећих помоћних објеката: 
оставе, радионице, гараже, надстрешнице, затворени базени, фонтане, спортски терени и 
сл., максималне површине 50m², појединачно по објекту. Максимална висина помоћних 
објеката износи 5m. 

Због лоших еколошких услова у оквиру предметног подручја, у оквиру ове целине 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  (напомена:  правила  грађења  у  овиру 
Просторног  плана  града  Лозница  везана  за  организацију  сеоског  дворишта  нису 
карактеристична за ову целину).

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. 

Изградња другог објекта (стамбеног, пословног, привредног и др.) на истој парцели (уз 
обезбеђење  прилаза  до  сваког  објекта)  дозвољава  се  само  на  парцелама  већим  од 
1200m². Уколико постоји помоћни објекат на парцели он мора бити удаљен најмање 1м 
од задње међе на парцели.

Уколико постоји септичка јама, њено минимално удаљење од стамбеног објекта је 6m, а 
од границе суседне парцеле 3m,  а  пољски клозети морају бити удаљени од стамбеног 
објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20m, и то само на нижој коти.
интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa
Дозвољена  је реконструкција  и  адаптација  постојећих  вишепородичних  стамбених 
објеката и радови на њиховом текућем и инвестиционом одржавању, а на породичним 
објектима  се  дoзвoљaвaју  и  интервенције  изван  постојећих  габарита (доградње, 
надградње и сл.),  укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких 
пaрaмeтaрa (индекс изграђености, степен заузетости парцеле, спратност) и уколико не 
излази из оквира прописаних грађевинских и регулационих линија. 
У случају замене постојећег објекта новим, поштовати све параметре и условљености 
дефинисане овим Планом. Ово правило важи и за постојеће породичне објекте који не 
испуњавају  друге  услове  овог  Плана  (удаљења  од  граница  парцеле,  удаљења  од 
суседних објеката и др.).

За  изграђене  породичне  објекте  чија  су међусобна  удаљења и растојања  од граница 
парцеле мања од вредности  утврђених  овим правилима за  све  типологије,  у  случају 
реконструкције,  на странама ка суседу није дозвољено постављати отворе стамбених 
просторија.

Уколико  је  постојећи  породични  објекат  мањи  од  могућег  планираног  на  основу 
урбанистичких параметара датих овим Планом, могућа је доградња, односно надградња, 
уколико  се  може  обезбедити  потребан  број  паркинг-гаражних  места  на  парцели,  уз 
поштовање следећих услова:

- доградња може бити извршена у виду анекса,  односно у приземљу или другим 
деловима и етажама објекта, у складу са правилима овог Плана;

- дограђивање  се  мора  изводити  тако  да  се  не  наруши  однос  према  суседним 
објектима,  тј.  обавезно  је  поштовати  правила  о  позиционирању  објеката  на 
парцели;

- дограђени део објекта мора бити у складу са постојећим елементима објекта,  у 
истој, односно усклађеној материјализацији и композицији;
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- надградња нових етажа постојћих објеката могућа је у оквиру Планом дозвољених 
висина;

- код надзиђивања постојећих етажа поштовати правила везана за упуштање делова 
објекта (балкони, терасе, настрешнице и сл.) ван грађевинске линије, а у случају да 
постојећа грађевинска линија превазилази максималну дефинисану линију грађења 
није дозвољено упуштање делова објекта;

- надзидани део објекта  мора бити изведен у складу са постојећим делом зграде 
(прозорски  отвори,  балкони  и  терасе  морају  бити  постављени  у  складу  са 
постојећим отворима, балконима, терасама и др.);

- није дозвољено формирање отвореног степеништа на фасади објекта већ дограђенa 
степеништа морају бити заштићенa од спољних утицаја; и

- приликом  доградње  дозвољено  је  формирање  кровних  баџа  које  морају  бити 
постављене у складу са прозорским отворима, терасама и балконима на постојећем 
делу фасаде.

oгрaђивaњe пaрцeлa
Грађевинске парцеле могу се  ограђивати зиданом оградом до максималне  висине од 
0,90m (рачунајући од коте тротоара) или  транспарентном оградом до висине од  1,40m 
(или евентуално пуном зиданом оградом до висине 1,40m уз сагласност суседа), кoja сe 
пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa 
зeмљишту влaсникa oгрaдe.  Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм 
зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe.

Парцеле  чија  је  кота  нивелете  виша  од  0,90m од  суседне,  могу  се  ограђивати 
транспарентном оградом до висине од 1,40m која се може постављати на подзид чију 
висину одређује надлежна општинска служба.
Ограде парцеле на углу не могу бити више од 0,90m од коте тротоара, односно јавног 
пута,  због прегледности раскрснице. Дужину ограде која је висине до 0,90m одређује 
општинска служба надлежна за послове саобраћаја.
Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. Врaтa и кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди 
сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj линиjи. 
пoсeбни услoви
Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити 
стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним 
oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.
oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa
Није дозвољена  изградња мегамаркета и радионичког  простора у коме се  производи 
велика бука и други облици загађења, као ни производња прехрамбених производа.
Због лоших еколошких услова у оквиру предметног подручја, у оквиру ове целине 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.
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Целина II Привредна зона
Подзона 1 индустријски комплекс
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
нaмeнa oбjeкaтa
Зона индустријског  комплекса  обухвата  све  објекте  и  погоне  у  оквиру  комплекса 
Рудници и топионица АД „Зајача“ Лозница, где се обављају производне активности за 
које је поменути комплекс регистрован, као и пратеће објекте (објекте без производних 
функција - административне, складишне, помоћне и сл.). 
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  комплекс  Рудници  и  топионица  АД  „Зајача“ 
Лозница није регистрован.

Пожељно  је  да  се  формирају  функционалне  целине  у  оквиру  индустријског 
комплекса,  тако да се групишу објекти према намени (административни и пословни 
објекти,  објекти  у  служби  производње,  објекти  за  раднике  и  посетиоце,  објекти  за 
складиштење,  објекти  без  производних  функција...),  да  би  се  добио  што  повољнији 
положај објеката у оквиру зоне са функционалног и еколошког становишта. 
услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
степен 
зaузeтoсти 

50%

индeкс 
изгрaђeнoсти

1

регулационе и 
грaђeвинскe 
линиje

Постојећи објекти се задржавају у својим габаритима,  а нoви oбjeкти 
сe мoгу пoстaвљaти искључивo  унутар грaђeвинских линиjа,  које  су 
дефинисане графичким прилогом као максималне. 

Минимално  растојање  између  грађевинске  и  регулационе  линије  за 
објекте  комплекса  је  5m од  регулације  саобраћајнице  У простору 
између  регулационе  и  грађевинске  линије  може  се  евентуално 
поставити  само  портирница  -  информациони  и  контролни  пункт 
комплекса, док је између границе парцеле и максималне грађевинске 
линије могуће поставити само неопходне потпорне зидове.

Планирани објекти су дефинисани у оквиру графичког прилога својим 
положајем  и  габаритима,  а  у  складу  са  будућим  потребама  за 
проширењем  комплекса.  У  оквиру  дефинисане  зоне  изградње 
(приказане грађевинским линијама), могућа су евентуална одступања у 
случају  да  технолошки  процес  или  еколошке  мере  заштите  то 
захтевају,  али  одступања  не  могу  бити  у  зони  од  5m  између 
регулационе  и  грађевинске  линије,  као  ни  у  зони  према  суседним 
парцелама.

удaљeнoст 
објеката oд 
мeђa и сусeдa

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.
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пoдзeмнe 
eтaжe

Подземне и подрумске етаже објеката могу прећи задату грађевинску 
линију до граница парцеле, али не и регулациону линију према јавној 
површини. Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије 
ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Дубину 
и  начин  фундирања  обавезно  је  ускладити  са  одређеним 
карактеристикама тла.

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви.
На свим објектима је дозвољено постављање соларних колектора и у 
том случају је дозвољено примењивати и равне кровне конструкције.

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo 
сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу имaти сливoвe 
прeмa jaвнoj пoвршини и сoпствeнoм двoришту.

интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa

Дoзвoљaвaју се интервенције на пoстojeћим oбjeктима укoликo тo нe 
дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 
У случају замене постојећег објекта новим, поштовати све параметре 
и условљености дефинисане овим Планом

спрaтнoст и 
висинска 
регулација

Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa у комплексу који немају производну 
функцију је  П+3 (призeмљe + 3 спрaта), док је за објекте у служби 
производње прописана максимална висина од 16 m. Ово ограничење се 
не  односи  на  технолошке  и  посебне  објекте  комплекса,  чија  се 
површина не урачунава у корисну БРГП: димњаци, торњеви и сл. и на 
објекте  чија  специфичност  технологије  захтева  већу  висину. 
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.
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног 
или приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то:

• кота приземља нових објеката на равном терену не може бити 
нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;

• кота приземља може бити највише 1,20m виша од нулте коте;
• за објекте на терену у паду са нагибом од улице (наниже), када 

је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља 
може бити највише 1,20m нижа од коте нивелете јавног пута;

• за  објекте  на  терену  у  паду  са  нагибом  који  прати  нагиб 
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саобраћајнице  кота  приземља  објекта  одређује  се  применом 
одговарајућих тачака овог члана; и

• за  објекте  који  у  приземљу  имају  нестамбену  намену  кота 
приземља може бити максимално 0,20m виша од коте тротоара 
(денивелација до 1,20m савладава се унутар објекта).

     
У односу на нагиб терена, висина објекта је:

• на релативно равном терену - растојање од нулте коте до коте 
слемена (за објекте са косим кровом), односно венца (за објекте 
са равним кровом);

• на  терену  у  паду  са  нагибом  према  улици  (навише),  кад  је 
растојање од нулте коте до коте нивелете јавног или приступног 
пута мање или једнако 2,00m - растојање од нулте коте до коте 
слемена, односно венца;

• на  терену  у  паду  са  нагибом  према  улици  (навише),  кад  је 
растојање од нулте коте до коте нивелете јавног или приступног 
пута веће од 2,00m - растојање од коте нивелете јавног пута до 
коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,00m;

• на терену у паду са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота 
објекта нижа од коте јавног или приступног пута - растојање од 
коте нивелете пута до коте слемена (венца); и

• на терену у паду са нагибом који прати нагиб саобраћајнице 
висина објекта утврђује се применом претходних тачака.

пaркирaњe
Због  специфичне  намене  ове  подзоне  и  неопходности  контолисаног  улаза  и  излаза, 
пaркирaњe вoзилa сe мoже обезбедити и изван парцеле. 

Потребно  је  обезбедити  jeднo пaркинг мeстo нa свaких 100 m².  Паркирање 
димензионисати узимајући у обзир површине објеката који нису у служби производње 
(пословни,  административни  објекти,  објекти  предвиђени  за  пресвлачење  и  исхрану 
радника и сл.).

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

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:  2.0m од 
бочних и задње границе парцеле и 5.0m према саобраћајници. 

Потребно је формирати заштитни појас зеленила око индустријског комплекса Рудници 
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и  топионица  АД  „Зајача“  Лозница  у  свему  према Пројекту подизања  заштитног 
појаса око топионице ''Зајача'', израђеног у марту 2012. год. у предузећу SPRING d.o.o. 
у Лозници.
изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
Дозвољена је  изградња  већег  броја  објеката  на  јединственој  парцели  комплекса.  У 
oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe 
нaмeнe  и  помоћних  објеката (мaгaцини, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, објекти за 
запослене,  инфрaструктурни oбjeкти,  септичке  јаме,  сепаратори  таложници,  као  и 
помоћни објекти типа: гараже, оставе, портирнице, настрешнице, тремови и сл.).
Објекте позиционирати  тако  да  садржаји  којима  приступају  посетиоци  буду  ближе 
јавној  површини  од  производних  објеката.  Везе  између  објеката  у  кругу  комплекса 
треба остварити интерним саобраћајницама и платоима.
У oквиру зoнe je дoзвoљeнa изгрaдњa хeлиoдрoмa.
пoсебни oбjeкти у оквиру комплекса

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

Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност 
и  да  не  ометају  значајно  сагледивост  објеката.  Удаљеност  од  међа  суседа  и  јавне 
површине треба да буде минимално једнака висини стуба и да уређај приликом рада не 
производи буку.Потребна је верификација идејног пројекта на Комисији за планове, пре 
издавања Грађевинске дозволе.
oгрaђивaњe пaрцeлa
Неопходно је да комплетна подзона буде физички изолована са контролисаним улазом и 
излазом. 
Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити зиданом или транспарентном  oгрaдoм дo мaксимaлнe 
висинe oд 2,20 m, тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели 
која  се  ограђује.  Врaтa и кaпиje нa уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa 
рeгулaциoнoj линиjи. 
Грађевинске парцеле специјалне намене,  ограђују се на начин који одреди надлежна 
општинска служба
Због специфичности намене ове подзоне, пожељно је и постављање звукобрана.
пoсeбни услoви
Потребно је предузети и све потребне мере за заштиту животне средине и потребно је 
да  комплетна  подзона буде  физички изолована са  контролисаним улазом и излазом. 
Како би се добио што повољнији положај  објеката  у оквиру подзоне,  са  еколошког 
становишта, пожељно је поставити објекте без производних функција тако да окружују 
објекте у служби производње. На тај начин они постају својеврстан тампон у односу на 
суседне парцеле.

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.

Сва  неопходна  заштитна  одстојања  –  од  суседа,  појасеви  санитарне  заштите  и  др., 
морају се остварити унутар саме парцеле.
У  оквиру  ове  подзоне  налази  се  Зграда  са  канцеларијама  у  оквиру  индустријског 
комплекса  РТ  Зајача,  која,  као  непокретно  културно  добро,  ужива  одређени  степен 
заштите  у  складу  са  законом  и  прописаним  условима  од  стране  Завода  за  заштиту 
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споменика културе ''Ваљево''.
Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeкте мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa 
кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa 
пoсeбним пoтрeбaмa.
oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa
У  оквиру  ове  зоне  је  забрањено  становање,  тј.  изградња  стамбених  објеката  (осим 
eвeнтуaлних aпaртмaнских jeдиницa зa приврeмeни бoрaвaк чувaрa, дeжурних служби и 
сл.).  Забрањена  је  и  изградња  објеката  за  узгој  стоке и  производњу прехрамбених 
производа, као и изградња објеката,  погона и складишта за које комплекс  Рудници и 
топионица АД „Зајача“ Лозница није регистрован.
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.

Целина II Привредна зона
Подзона 2 Подручје рудника и зона за потребе рудника
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У оквиру ове  подзоне, која  обухвата подручје рудника и комплетно подручје које се 
користи  за  експлоатацију  истог  и  допремање  руде  на  даљу  прераду, дозвољена  је 
изградња само неопходних  објеката,  инсталација  и  траса  инфраструктуре  за  потребе 
процеса експлоатације.  Дозвољено је планирање интерне саобраћајне комуникације 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 земљишта у шумско (није вероватно да се може достићи квалитет земљишта 
које би се користило у пољопривредној производњи).
oгрaђивaњe пaрцeлa
Грађевинске парцеле у оквиру ове подзоне спадају у грађевинске парцеле специјалне 
намене и ограђују се на начин који одреди надлежна општинска служба.
Због  специфичности  намене  ове  подзоне,  пожељно  је  да  комплетна  подзона  буде 
физички изолована са контролисаним улазом и излазом.

Целина II Привредна зона
Подзона 3 Подручје санације постојеће депоније
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Грaнице зоне сaнaције постојеће депоније су одређене нa основу  Пројектa сaнaције,  
зaтвaрaњa  и  рекултивaције  депоније  јaловине  из  топионице  у  Зaјaчи,  изрaђеног  од 
стрaне  институтa  ''Kирило  Сaвић''  ''Кирило  Савић''  а.д.  Београд  (бр.12-2063  од 
02.03.2012. год.)  и  приказане  су  у  графичком  прилогу  бр.  2  -  Границе  ПДР-а  и 
планирана намена површина са поделом на целине, зоне и подзоне. 

У оквиру овe подзонe није дозвољена изградња објеката.
Депонија  се  налази  у  североистиочном  делу  индустријског  комплекса  РТ  Зајача,  и 
заузима површину од 26.890 m2 . Одлагалиште се користило од 1938год. и подељено је у 
два дела:

1.  Први део одлагалишта  има површину од 12.450 m2 ( одлагалиште А)
Шљака која се налази у овом делу депоније настала је из процеса топљења антимона и 
услед дугог времена, одлежавања и утицаја спољних услова очврсла маса створила је 
вештачку брану.
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2. Други део одлагалишта  има површину од 14.440 m2 ( одлагалиште Б)
Настало је 1982 год. као одлагалиште шљаке из прераде секундарних сировина односно 
из прераде оловних акумулатора. 
Постојећи  утицаји  депоније  на  животну  средину  разматрани  су  кроз  резултате 
истражних радова који обухватају испитивање отпада, испитивање квалитета подземних 
вода и испитивање састава земљишта. 
Према пројекту     т  ехнолошки поступак санације затварања и рекултивације депоније   
обухвата следеће операције:

1. откопавање и пребацивање целокупне количине јаловине  из одлагалишта Б у 
одлагалиште А,

2. уређење и затварање одлагалишта А 
3. уређење и затварање одлагалишта Б 
4. прикупљање и третман процедних вода  и заштита депоније од атмосферских 

вода 
5. биолошка рекултивaција

1.  Откопавање  и  пребацивање  целокупне  количине  јаловине  из  одлагалишта  Б  у 
одлагалиште А
Пројектом је предвиђено премештање јаловине са простора на којем се досада одлагала 
отпадна шљака из процеса рециклаже оловних акумулатора од 2006 год (одлагалиште 
Б), на простор на коме се у прошлости одлагала јаловина настала у току производње 
антимона (одлагалиште А).
2. Уређење и затварање одлагалишта А
Како  би  се  смањила  површина  девастираног  земљишта  предвиђено  је  да  се  оловна 
шљака  из  одлагалишта  Б  ископава  одговарајућом  механизацијом  и  пребацује  у 
одлагалиште А.
Након премештања целокупне количине јаловине из одлагалишта Б у одлагалиште А, 
отпад се прекрива изравнајућим слојем земље дебљине 20cm преко читавог депонијског 
простора, којим се врши и завршна нивелација тела депоније а  затим врши затварање 
депоније постављањем горњег прекривног слоја. 
Завршна покривка има три главне функције :

- спречавање директног контакта околине са отпадом
- ограничавање дугорочне инфилтрације атмосферских падавина у тело депоније 
- минимизирање настајања процедних  вода.

Затварање одлагалишта депоније А врши се на следећи начин :
• постављањем водонепропусне фолије
• геотекстил испод HDPE фолије 
• геотекстил изнад HDPE фолије 
• постављање слоја шљунка 
• рекултивација  ( наношење слоја земље и наношење слоја хумуса)

Да би се смањила могућност стварања процедних вода које са собом носе загађујуће 
материје, предвиђено је насипање земљом и затварање одлагалишта Б. 
3. Уређење и затварање одлагалишта Б
Затварање одлагалишта депоније Б врши се на следећи начин :

• попуњавањем дна сегмента Б земљом 
•  постављањем водонепропусне фолије
• геотекстил испод HDPE фолије 
• HDPE фолија 
•  геотекстил изнад HDPE фолије 
• постављање слоја шљунка ( на равној страни шљунка и на косинама)
• рекултивација  ( наношење слоја земље и наношење слоја хумуса)
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4. Прикупљање и третман процедних вода и атмосферских вода
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 изградњом ободних канала. 

• 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.

5. Биолошка рекултивaција
Саставни  део  санације  и  затварање  депоније  јаловине,  представља  и  рекултивација. 
Рекултивација је подељена на техничку и биолошку. Према уредби о одлагања отпада 
на  депоније  (Сл.гл.РС  92/10)  потребно  је  обезбедити  слој  потребног  плодног  тла 
минимум 0,5м. Пројектом је предвиђено да тај слој буде1,0м, односно 

-  слој земље       0,7 m
-  слој хумуса     0,3 m

На оваквој уређеној површини депоније предвиђа се заснивање ливадарског травњака 
као најбржег и најекономичнијег начина биолошке рекултивације. 
Пројекат  санације,  затварања  и  рекултивације  депоније  јаловине  из  топионице  у  
„Зајачи“  добио  је  сагласност  од  Министарства  енергетике,  развоја  и  заштите  
животне средине бр. 350-02-8/2012-05 од 17.09.2012. године.
oгрaђивaњe пaрцeлa
Грађевинске парцеле у оквиру ове подзоне спадају у грађевинске парцеле специјалне 
намене и ограђују се на начин који одреди надлежна општинска служба.
Због  специфичности  намене  ових  подзона,  пожељно  је  да  комплетна  подзона  буде 
физички изолована са контролисаним улазом и излазом.

Целина II Привредна зона
Подзона 4 Подручје формирања нове депоније
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

У оквиру ове подзоне није дозвољена изградња објеката.
Грaнице зоне простора за формирaњa нове депоније су одређене нa основу  Пројектa 
сaнaције,  зaтвaрaњa  и  рекултивaције  депоније  јaловине  из  топионице  у  „Зајачи“, 
изрaђеног  од  стрaне  институтa  ''Kирило  Сaвић''  a.д.  Беогрaд  (бр.12-2063  од 
02.03.2012.год.) и приказане су у графичком прилогу бр. 2 - Границе ПДР-а и планирана 
намена  површина  са  поделом  на  целине,  зоне  и  подзоне.  Простор  предвиђен  за 
формирање нове депоније је површине око 7850 m2. 

Приликом изградње нове депоније предвидети све мере заштите у складу Уредбом о 
одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010) члан 7, Прилог 2 Технички 
и технолошки услови за изградњу и пуштање у рад депоније.

oгрaђивaњe пaрцeлa
Грађевинске парцеле у оквиру ове подзоне спадају у грађевинске парцеле специјалне 
намене и ограђују се на начин који одреди надлежна општинска служба.
Због  специфичности  намене  ових  подзона,  пожељно  је  да  комплетна  подзона  буде 
физички изолована са контролисаним улазом и излазом.
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Целина II Привредна зона
Подзона 5 Заштитни зелени коридор
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Ова зона се је одређена за формирање заштитног шумског појаса између зоне становања 
и привредне зоне. У овом подручју забрањена је изградња. 
Није  дозвољено  ни  становање,  ни  пословање,  ни  производне  делатности.  Може  се 
евентуално  дозволити  изградња  искључиво  неопходних  инсталација  и  траса 
инфраструктуре. 

Целина II Привредна зона
Подзона 6 Зона могућег проширења индустријског комплекса или 

формирања других привредних активности
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
нaмeнa oбjeкaтa

У оквиру ове зоне, могуће је проширење индустријског комплекса РТ Зајача 
(уколико у будућности буде постојала потреба за повећањем капацитета  комплекса), а 
могуће  је  и  формирати  друге  привредне  активности.  У  зависности  од  случаја, 
примењиваће се параметри дефинисани за подзону 1 или подзону 6. 

Дозвољени  су  комерцијално-пословни  комплекси,  занатска  производња, 
сервиси,  услужне  делатности,  стоваришта  малопродаја  и  велепродаја  и  све 
компатибилне намене са опште дефинисаном.

Искључује  се  формирање  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 је забрањено становање, тј. изградња 
стамбених објеката  (осим eвeнтуaлних aпaртмaнских jeдиницa зa приврeмeни бoрaвaк 
чувaрa, дeжурних служби и сл.). 

У оквиру ове подзоне постоје и затечена домаћинства, за које важе параметри 
дефинисани  у  оквиру  подзоне  6а.  Након  гашења  затечених  домаћинстава  у  оквиру 
подзоне 6а, примењиваће се параметри који су дефинисани за подзону 6.

За ову  подзону  је  неопходна  израда  урбанистичког  пројекта  пре  изградње 
објеката. Ако  планирана  намена  и  капацитети  то  захтевају,  потребно  је  израдити 
одговарајуће  студије  о  процени утицаја, које  су дефинисане  Уредбом о утврђивању 
листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може  
захтевати проценa утицаја на животну средину (Сл. гласник. РС, бр. 114, 16. децембар  
2008). Препоручују  се  капацитети  за  које  није  потребна  израда  процене  утицаја  на 
животну средину.

услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
степен 
зaузeтoсти 

50%

индeкс 
изгрaђeнoсти

1

регулационе  и 
грaђeвинскe 
линиje

Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa грaђeвинске линиjе 
према графичком прилогу. 
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).
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удaљeнoст 
објеката oд 
мeђa и сусeдa

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.

пoдзeмнe 
eтaжe

Подземне и подрумске етаже објеката могу прећи задату грађевинску 
линију до граница парцеле, али не и регулациону линију према јавној 
површини. Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије 
ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Дубину 
и  начин  фундирања  обавезно  је  ускладити  са  одређеним 
карактеристикама тла.

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви.
На свим објектима је дозвољено постављање соларних колектора и у 
том случају је дозвољено примењивати и равне кровне конструкције.

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских 
вoдa

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo 
сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу имaти сливoвe 
прeмa jaвнoj пoвршини и сoпствeнoм двoришту.

интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa

Дoзвoљaвaју се интервенције на пoстojeћим oбjeктима укoликo тo нe 
дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 
У случају замене постојећег објекта новим, поштовати све параметре 
и условљености дефинисане овим Планом

спрaтнoст и 
висинска 
регулација

Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa у комплексу који немају производну 
функцију је  П+3 (призeмљe + 3 спрaта), док је за објекте у служби 
производње прописана максимална висина од 16 m.  Ово ограничење 
се  не  односи  на  технолошке  и  посебне  објекте  комплекса,  чија  се 
површина не урачунава у корисну БРГП: димњаци, торњеви и сл. и на 
објекте  чија  специфичност  технологије  захтева  већу  висину. 
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.
Кота  приземља  објеката одређује  се  у  односу  на  коту  нивелете 
јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то:

• кота приземља нових објеката на равном терену не може бити 
нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;

• кота приземља може бити највише 1,20m виша од нулте коте;
• за објекте на терену у паду са нагибом од улице (наниже), када 

је  нулта  кота  нижа  од  коте  нивелете  јавног  пута,  кота 
приземља  може бити  највише  1,20m нижа од  коте  нивелете 
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јавног пута;
• за  објекте  на  терену  у  паду  са  нагибом  који  прати  нагиб 

саобраћајнице  кота  приземља  објекта  одређује  се  применом 
одговарајућих тачака овог члана; и

• за  објекте  који  у  приземљу  имају  нестамбену  намену  кота 
приземља може бити максимално 0,20m виша од коте тротоара 
(денивелација до 1,20m савладава се унутар објекта).

     
У односу на нагиб терена, висина објекта је:

• на релативно равном терену - растојање од нулте коте до коте 
слемена  (за  објекте  са  косим  кровом),  односно  венца  (за 
објекте са равним кровом);

• на  терену  у  паду  са  нагибом  према  улици  (навише),  кад  је 
растојање  од  нулте  коте  до  коте  нивелете  јавног  или 
приступног пута мање или једнако 2,00m - растојање од нулте 
коте до коте слемена, односно венца;

• на  терену  у  паду  са  нагибом  према  улици  (навише),  кад  је 
растојање  од  нулте  коте  до  коте  нивелете  јавног  или 
приступног пута веће од 2,00m - растојање од коте нивелете 
јавног пута до коте слемена (венца) умањено за разлику висине 
преко 2,00m;

• на терену у паду са нагибом од улице (наниже),  кад је нулта 
кота  објекта  нижа  од  коте  јавног  или  приступног  пута  - 
растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца); и

• на терену у паду са нагибом који прати нагиб саобраћајнице 
висина објекта утврђује се применом претходних тачака.

пaркирaњe
Уколико је у питању производни комплекс, потребно је обезбедити jeднo пaркинг мeстo 
нa свaких 100 m² пoслoвнoг прoстoрa (узимајући у обзир површине објеката који нису у 
служби производње – пословни објекти, административни објекти, објекти предвиђени 
за  пресвлачење  и  исхрану  радника  и  сл.), а  ако  се  ради  о  комерцијално-пословном 
комплексу,  потребно  је  обезбедити  два пaркинг мeста нa свaких 100  m² пoслoвнoг 
прoстoрa.
У  зависности  од  технолошког  процеса  у  оквиру  комплекса  потребно  је  планирати 
претоварно - манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила.
урeђeњe слoбoдних пoвршинa

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:  2.0m од 
бочних и задње границе парцеле и 5.0m према саобраћајници. 
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правила за позиционирање грађевинских елемената објеката

Све  подземне  и  надземне  етаже објекта  налазе  се  унутар  вертикалних  равни 
дефинисаних грађевинским линијама, али су Планом дозвољена и одређена одступања 
појединих делова објеката од грађевинске и регулационе линије.
Упуштање делова објекта ван грађевинске линије
Грађевински елементи објекта (еркери, доксати, балкони, терасе, улазне надстрешнице 
са и без стубова и сл.) могу да пређу дефинисану грађевинску линију (рачунајући од 
основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), и то:

• 1,20m на  делу  објекта  према  предњем дворишту,  с  тим  да  укупна  површина 
грађевинских  елемената  не  може  бити  већа  од  50%  уличне  фасаде  изнад 
приземља;

• 0,60m (односно 0,90m) на делу објекта према бочном дворишту ако је растојање 
објекта  од  границе  суседне  парцеле  минимум  1,50m (односно  2,50m);  у  оба 
случаја  укупна  површина грађевинских елемената  не  може бити већа од 30% 
бочне фасаде изнад приземља; и

• 1,20m на делу објекта према задњем дворишту ако је минимално растојање од 
линије  суседне  грађевинске  парцеле  5,00m,  с  тим  да  укупна  површина 
грађевинских  елемената  не  може  бити  већа  од  30%  фасаде  према  задњем 
дворишту (изнад приземља).

УПУШТАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА 
ВАН ДЕФИНИСАНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ

Упуштање подземних етажа ван грађевинске линије

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату грађевинску линију до граница парцеле, 
али не и регулациону линију према јавној површини. Стопе темеља не могу прелазити 
границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника парцеле.

Позиционирање отворених спољних степеница

  

Отворене спољне степенице могу да се 
поставе  на  предњи део  објекта  ако  је 
грађевинска  линија  минимум  3,00m 
увучена  у  односу  на  регулациону 
линију  и  ако  савлађују  висину  до 
0,90m.  Уколико  овакве  степенице 
савлађују  висину  преко  0,90m онда 
улазе  у  габарит  објекта.  Ако  се 
степенице  постављају  на  бочни  или 
задњи  део  објекта  не  смеју  ометати 
пролаз и друге функције дворишта.
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изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
Дозвољена је  изградња  већег  броја  објеката  на  јединственој  парцели  комплекса.  У 
oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe 
нaмeнe  и помоћних објеката (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, 
објекти за запослене,  инфрaструктурни oбjeкти,  као  и  помоћни објекти типа:  гараже, 
оставе, портирнице, настрешнице, тремови и сл.).
Објекте позиционирати  тако  да  садржаји  којима  приступају  посетиоци  буду  ближе 
јавној површини од производних објеката.  Пожељно је да се формирају функционалне 
целине  у  оквиру   комплекса,  тако  да  се  групишу  објекти  према  намени 
(административни  и  пословни  објекти,  објекти  у  служби  производње,  објекти  за 
раднике и посетиоце, објекти за складиштење, објекти без производних фунција...), да 
би  се  добио  што  повољнији  положај  објеката  у  оквиру  зоне  са  функционалног  и 
еколошког  становишта.  Везе  између  објеката  у  кругу  комплекса  треба  остварити 
интерним саобраћајницама и платоима. 
У oквиру зoнe je дoзвoљeнa изгрaдњa хeлиoдрoмa.
пoсебни oбjeкти у оквиру комплекса
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.  Посебни  објекти  морају  бити  позиционирани  на  парцели 
(комплексу) у оквиру грађевинских линија. 
Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност 
и  да  не  ометају  значајно  сагледивост  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..
oгрaђивaњe пaрцeлa
Неопходно је да парцеле буду физички изоловане са контролисаним улазом и излазом. 
Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити зиданом или транспарентном  oгрaдoм дo мaксимaлнe 
висинe oд 2,20 m, тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели 
која  се  ограђује.  Врaтa и кaпиje нa уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa 
рeгулaциoнoj линиjи. 
Грађевинске парцеле специјалне намене,  ограђују се на начин који одреди надлежна 
општинска служба. 
Уколико намена то захтева, дозвољено је постављање звукобрана.
пoсeбни услoви
Потребно је предузети и све потребне мере за заштиту животне средине и потребно је 
да  комплетна  подзона буде  физички изолована са  контролисаним улазом и излазом. 
Како би се добио што повољнији положај  објеката  у оквиру подзоне,  са  еколошког 
становишта, пожељно је поставити објекте без производних функција тако да окружују 
објекте у служби производње. На тај начин они постају својеврстан тампон у односу на 
суседне парцеле.
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.
Сва  неопходна  заштитна  одстојања  –  од  суседа,  појасеви  санитарне  заштите  и  др., 
морају се остварити унутар саме парцеле.
Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeкте мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa 
кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa 
пoсeбним пoтрeбaмa.
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oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa
У  оквиру  ове  зоне  је  забрањено становање,  тј.  изградња  стамбених  објеката  (осим 
eвeнтуaлних aпaртмaнских jeдиницa зa приврeмeни бoрaвaк чувaрa, дeжурних служби и 
сл.).  абрањена  је  и  изградња  објеката  за  узгој  стоке и  производњу прехрамбених 
производа, као и изградња објеката, погона и складишта за које предметни комплекс није 
регистрован.
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.

Целина II Привредна зона
Подзона 5a Затечена домаћинства
Подзона 6a Затечена домаћинства
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
нaмeнa oбjeкaтa

Подзоне затечених домаћинстава обухватају парцеле са породичним стамбеним 
објектима у непосредној близини индустријског комплекса, које се, према Просторном 
плану  града  Лозница,  налазе  у  границама  привредне  зоне  (у  оквиру  подзоне  5  или 
подзоне 6). 

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 
може очекивати и даље ширење дуж реке Штире. 

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

Док се објекти користе у постојећој намени, на њима је дозвољено текуће и 
инвестиционо  одржавање,  реконструкција  и  адаптација,  тј.  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 услужни и комерцијални садржаји у приземљу објеката или у 
оквиру помоћних објеката. 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. 
услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
регулационе и 
грaђeвинскe 
линиje

Постојећи објекти задржавају своју позицију на парцели. 
Уколико се предметна парцела налази у подзони 6, нoви oбjeкти сe 
мoгу градити  само  након  гашења  затечених  домаћинстава  и 
привођења парцела дефинисаној намени и  пoстaвљaти искључивo нa 
грaђeвинске линиjе према графичком прилогу. 

интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa

На  објектима  је  дозвољено  текуће  и  инвестиционо  одржавање, 
реконструкција,  адаптација,  тј.  интервенције  у  оквиру  постојећег 
габарита  објеката  у  циљу  побољшавања  услова  становања и 
прикључење на све инфраструктурне водове. 
Није дозвољено интервенисати изван постојећих габарита, тако да се 
искљчују могућности доградње, надградње и сл.  Није дозвољено ни 
заменити постојећи објекат новим.
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изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли
Није допуштена изградња нових пратећих објеката, већ су дозвољени радови на текућем 
и  инвестиционом  одржавању  постојећих  помоћних  објеката.  Дозвољена  је  промена 
намене постојећих помоћних објеката у оставе, гараже или у помоћне објекте са мањим 
услужним или комерцијалним садржајима, типа мањих радионица и сл.
Ниje  дoпуштeно  да  постојећи  помоћни  објекти  постану  објекти  који  су  у  служби 
бављења  пољопривредом,  воћарсвом,  повртарством,  сточарством,  живинарством  и 
осталим делатностима које су у циљу производње прехрамбених производа.
oбjeкти чиja je изгрaдњa зaбрaњeнa
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.

Целина III Шуме и шумско земљиште
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
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. 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.  У овом подручју забрањена је изградња и формирање становања, 
пословања  и  производних  делатности.  Може  се  евентуално  дозволити  изградња 
искључиво неопходних инфраструктурних коридора.
Шуме,  шумска  земљишта  и  остало  земљиште  (неплодно  за  остале  сврхе)  у  оквиру 
обухвата овог Плана, које је у државној својини је уређено и њиме се газдује на основу 
Опште основе газдовања шумама и посебних основа газдовања шумама које се доносе 
за период од 10 година.
Површине  приватних  шума  у  оквиру обухвата  овог  Плана нису уређене  и  њима се 
газдује на основу привремених годишњих планова који се израђују за једну или више 
општина. ЈП Србијашуме ШГ Борања преко Службе за приватне шуме обавља стручно-
техничке послове у шумама сопственика везане за дознаку стабала за сечу, жигосање 
посеченог дрвета, гајење-обнову шума и негу шума.
Шумски засади се подижу у складу са правилима уређења и грађења која су дефинисана 
Просторним  планом  града  Лозница, општим  и  посебним  правилима  која  важе  за 
подизање оваквих засада  и услова издатих од стране надлежног шумског газдинства, 
узимајући у обзир девастирано земљиште, као и значај  за средину у оквиру плана и 
шире за насеље.

Концепт  уређења шума  и  шумског  земљишта јесте  очување  и  унапређење 
постојећег шумског фонда.
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 
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постојећих шума за потребе изградње инфраструктурних система;
• подизање заштитних имисионих шума у комплексима привредних зона 
• мелиорацију деградираних шума. 

У оквиру обухвата предметног Плана, ради очувања шума, забрањена је чиста сеча која 
није планирана као редован вид обнављања шума.

• Изузетно  чиста  сеча  дозвољена  је  ради  изградње  шумских  саобраћајнице, 
жичара, шумских просека, електроводова и других објеката, али само који служе 
газдовању  шумама  и  којима  се  обезбеђује  унапређивање  и  коришћење  свих 
функција шума. 

• Чиста сеча ради изградње објеката који не служе газдовању шумама сматра се 
крчењем шума.

• Крчење шума може се вршити и у другим случајевима ако то захтева општи 
интерес утврђен на основу закона и у том случају се плаћа једнократна накнада 
за искрчену шуму у висини петоструке вредности шуме утврђене у складу са 
прописима о експопријацији у корист буџета Р.Србије.

• У случају прибављене сагласности да се могу изводити чисте сече ради изградње 
објеката који не служе газдовању шумама, обавезно се пре сече мора извршити 
дознака  стабалабез  обзира  да  ли  су  шуме  у  приватном  или  државном 
власништву. Дознаку стабала врши ЈП Србијашуме, односно надлежно шумско 
газдинство.

• Уколико  се  радови  изводе  на  површинама  под  шумом  или  на  шумском 
земљишту, неопходно је обавестити надлежно шумско газдинство.

• При извођењу радова морају се поштовати опште мере заштите које се односе на 
забрану  уништавања  и  оштећивања  ретких,  рањивих  и  угрожених  биљних  и 
животињских врста, као и њихових станишта, затим правила о противпожарним 
мерама, правила о прикупљању и евакуацији отпада на одговарајуће депоније.

Целина IV Површине јавне намене
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

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.  Унутaр површина јавне намене нe 
мoжe сe oдвиjaти изрaдњa oбjeкaтa нити прoстoриja стaмбeнe нaмeнe, нити oстaлих 
oбјеката висoкoгрaдњe, oсим нaвeдeних пратећих објеката  за  надзирање 
функционисања инфраструктурних мрежа и уређаја.

Предвиђена је  регулација корита реке Штире, у складу са  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.  У  оквиру 
граница регулације реке Штире, са једне стране (у делу корита реке узводно од укрштања са 
улицом Радничком), предвиђена је и заштитна зона у ширини од 5m за приступ механизацији 
при одржавању реке Штире.  У делу реке Штире  дуж комплекса  РТ Зајача (низводно од 
укрштања са улицом Радничка), предвиђена  je  заштитна зона, зелени појас,  а корито реке 
Штире  се у том делу  може одржавати са постојеће саобраћајнице. За изградњу регулације 
корита реке Штире потребна је израда  урбанистичког  пројекта, као и за израду трасе јавног 
водовода и канализације.
По потреби, трасе, коридори и профили инфраструктурних водова ван Комплекса РТ Зајача, 
могу се накнадно разрадити кроз урбанистичке пројекте, искључиво унутар планираних 
јавних површина.
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