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На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени  

гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист 

општине Бољевац", бр. 1/08), 

Скупштина општине Бољевац, на седници од __.__.2010. године, донела је 

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ  "МИРОВО" - ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 

 

 
 

А.  УВОД 

1.  ПОВОД, РАЗЛОГ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА  

Планом детаљне регулације индустријске зоне"Мирово"Општина Бољевац (у 

даљем тексту План) ће се обезбедити услови за изградњу комплекса са пословним, 

складишним, сервисним, производним и трговинским делатностима.  

Планом детаљне регулације одређује се дугорочна пројекција развоја и 

просторног уређења индустријске зоне, као и правила регулације, уређења и грађења. 

Израдом плана детаљне регулације омогућава се стварање нове индустријске 

зоне уз магистрални пут  Параћин - Зајечар (М-5), на 4 км југозападно од Бољевца,  

чиме се стварају услови и могућности за  за интензиван привредни  развој Бољевца и 

ширег подручја, стимулише развој постојећих и отварање малих и средњих предузећа и 

стварају просторни услови за формирање индустријске и складишне зоне у коридору 

важне магистралне саобраћајнице.Све функције грађевинског земљишта подређене су 

циљу успостављања јасне концепције обликовања простора и објеката у служби 

задовољења функционалности, економске исплативости и инфраструктурне 

опремљености. 

2. ПРАВНИ ОСНОВ 

План детаљне регулације ради се на основу члана 28. Закона о планирању и изградњи 

("Службени  гласник РС", бр. 72/09 и 81/09) и Статута Општине Бољевац ("Службени лист", 

број 1/08 ). 

Чланом 11. Закона дефинисано је да су плански документи просторни и урбанистички 
планови. Као урбанистички планови предвиђени: 1) Генерални урбанистички план, 2) План 
генералне регулације и 3) План детаљне регулације. 

Чланом 28. Закона дефинисана је израда планова детаљне регулације, где се поред 

осталог у ставу 2. прописује да се планови детаљне  регулације обавезно доносе за 

неизграђене делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне урбане 

обнове, инфраструктурне коридоре и објекте, изградњу објеката или насељених места у 

грађевинском подручју изван насељеног места, као и заштићеној околини непокретних 

културних добара. У том смислу индустријска зона  "Мирово" представља грађевинско 

подручје за које је потребно донети план детаљне регулације. 
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 3. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

У Просторном плану СР Србије, ("Службени гласник РС" 13/96.) предвиђене 

су осовине развоја које подразумевају коришћење коридора саобраћајница и 

инфраструктуре у циљу формирања зона привредног развоја. 

У изради је Просторни план општине Бољевац, којим ће се сагледати и 

формирање индустријске зоне "Мирово". 

Стратегија одрживог развоја општине Бољевац за период 2010-2020. година, 

чија је израда започета новембра 2008. године, представља стратешки план општине и 

поставља правила и покреће активности за будући развој". Стратегија је усклађена са 

Националном стратегијом развоја и спроводи се у оквиру "ЕXЦХАНГЕ 2" програма. 

У оквиру Стратегије у стратешком правцу развоја "1. Инфраструктура и 

окружење", у Приоритету 2. "Унапредити постојећу и изградити нову путну и 

комуналну инфраструктуру", дефинисан је Циљ 1. "Уређена индустријска зона Мирово 

поље", коју прати Активност "Стварање услова за уређење и опремање индустријске 

зоне на Мирову", са Партнерима "Општина, ЈКП Услуга" и Временским оквиром 

"2009/2010." 

          

Б.   САДРЖАЈ ПЛАНА  

 
1.  ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

Планом се разрађује подручје површине од 73,81 ха, у границама: 

 

Северна граница подручја ПДР индустријске зоне″Мирово″ почиње у тачки 

пресека продужене међне линије кп.бр.1207 и кп.бр.1206 са северном страном старог 

пута Параћин-Зајечар кп.бр.6626, из ове тачке граница иде на исток старим путем 

Параћин-Зајечар кп.бр.6626  у дужини око 640 м. 

Источна граница се из ове тачке ломи  на југоисток сече пут кп.бр.6572/1 и 

наставља на југоисток источном страном пута кп.бр.1120 до пресека са путем 

кп.бр.6579, овде се граница ломи на југозапад иде источном страном пута кп.бр.6579, 

пресеца пут кп.бр.6582 и даље истим правцем јужном и источном страном пута кп.бр 

4206 пресеца бившу пругу, наставља источном страном пута кп.бр.6599 до тромеђе 

кп.бр.4182, кп.бр.4148 и пута кп.бр.6599. 

Јужна граница иде на запад јужном границом кп.бр.4147 пресеца кп.бр.4143 и 

3171 до тромеђе кп.бр.3171, кп.бр.3172 и кп.бр.3166, истим правцем северном границом 

кп.бр.3172 и у следећем прелому на југ западном границом кп.бр.3172 до тромеђе 

кп.бр.3172, кп.бр.4140 и кп.бр.6594 пресеца пут  кп.бр.6594 ломи се на северозапад иде 

источном страном пута кп.бр.3187 до пута 3280 и наставља источном ивицом тог пута 

до полигоне тачке 76 одакле скреће на север до пресека пута кп.бр.3187 и бивше пруге, 

пресеца пругу до пута кп.бр.6580, наставља према северу истим путем до старог пута 

Параћин-Зајечар и долази до почетне тачке описа границе. 

Грађевинско подручје представља цело подручје обухваћено Планом, односно 

граница грађевинског подручја се поклапа са границом Плана, а површина 

грађевинског подручја је 73,81 ха. 

 

Земљиште обухваћено границама Плана земљиште је углавном 

инфраструктурно неопремљено и припада К.О. Мирово. Корисници земљишта су 

Општина Бољевац, село Мирово и приватна лица, претежно мештани села Мирово, као 

и нови заинтересовани инвеститори. 

Подаци о земљишту добијени од су од Републичког  геодетског завода Србије 

- организациона јединица у Општини Бољевац. 
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Катастарска општина Мирово - Добра села 

У корисништву села Мирово и општине Бољевац обухваћене су следеће 

катастарске парцеле –катастарске класе пашњак 5.класе и то: 

Потес Ливађе, бр.3055; 3056; 3084; 3121; 3134; 3173; 3177; 3186; 3279; 3281;  

Потес Ливађе, кп.бр: 1204 пашњак 4.класе; 

Потес Главица кп.бр: 3275; 3277 

Општина Бољевац –путеви 

Потес Ливађе кп.бр.3278; 3280; земљиште под зградом - објектом. 

 

Структура на основу листова непокретности: 

 

Бр. Листа непокретности: 438 

К.О. Мирово 

Матични број статистичког круга:7020457 

Матични број К.О.705071 

Корисник:Добра села Мирова 

Обухваћене су следеће катастарске парцеле –катастарске класе пашњак 5.класе и то: 

Потес Ливађе, бр.;3056;3084;3121;3134;3173 ;3177 ;3186 ; 3281; 

Потес Главица кп.бр:3275;3277 

Бр. Листа непокретности: 653 

К.О. Мирово 

Матични број статистичког круга:7020457 

Матични број К.О.705071 

Корисник:Добра села Мирова 

Потес Ливађе, кп.бр: 1204 пашњак 4.класе; 

Бр. Листа непокретности:152 

К.О. Мирово 

Матични број статистичког круга:7020457 

Матични број К.О.705071 

Корисник:Општина Бољевац –путеви 

Потес Ливађе кп.бр.3278;3280; земљиште под зградом - објектом. 

 

Остале катастарске парцеле су у приватном власништву. 

 

Постојеће стање 

 
На овом подручју не постоји ниједан изграђен објекат. Подручје плана раздваја 

саобраћајница која води до  насељеног места Мирово. 

Грађевинско подручје представља цело подручје обухваћено Планом, односно граница 

грађевинског подручја се поклапа са границом Плана. Површина грађевинског подручја износи 

73,81 ха. 

 
2.  ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

На овом простору се планира привредна зона,  која има  велике просторно-

развојне могућности. Назив индустријска потиче, пре свега од почетних, иницијалних и 

будућих  преовлађујућих индустријских активности у њој, али је планиран и други 

привредни садржај мање или више комплементаран индустријско-производним 

активностима у зони. По положају, садржају, испољеним проблемима и могућностима 

развоја издвајају се:урбанистичке целине и блокови, тако што су паралелно са 

магистралним путем Параћин - Зајечар (М-5) трасама будућих саобраћајница 

формиране 4 урбанистичке целине А, Б, В и Г,  са 10 урбанистичких блокова. 



———————————————————————————————————————————— 

План детаљне регулације индустријске зоне „Мирово“ Општина Бољевац 

 

4 

 

Блокови А1, А2, В2 и  В4 су намењени производно-трговинско-угоститељским 

делатностима. 

Блокови Б1, Б2, В1 и В3 су планирани за производно-трговинске делатности. 

Блокови Г1 и Г2 су намењени објектима са производно-складишним 

делатностима. 

  

 

Комплекс, урбанистичке  

целине 
хектара % плана 

Комплекс 73,81 100,00% 

А 11,08 16,83% 

Б 24,62 37,38% 

В 12,66 19,22% 

Г 17,50 26,57% 

 

 

Комплекс, 

урб. целина, 

блокови 

хектара 
% урбан. 

целине 
% плана 

Комплекс 73,81   100,00% 

А 11,08 100,00% 15,01% 

А-1 5,18 46,75%   

А-2 5,90 53,25%   

Б 24,62 100,00% 33,35% 

Б-1 12,26 49,79%   

Б-2 12,36 50,21%   

В 12,66 100,00% 17,19% 

В-1 6,15 48,57%   

В-2 1,52 12,00%   

В-3 4,76 37,60%   

В-4 0,23 1,81%   

Г 17,50 100,00% 26,57% 

Г-1 9,79 55,94%   

Г-2 7,71 44,06%   
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3. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА  

Претежна намена земљишта је утврђена по зонама и целинама, односно у 

оквиру урбанистичких блокова . 

Доминантна намена комплекса је производња, складиштење, трговина и 

пословање у ширем смислу, а допунска могућа намена је свака пословно - саобраћајно - 

комунална намена осим стамбене. 

Структура на локацијама ових комплекса ће задовољити неколико класификованих 

врста инвеститора  са различитим интересовањем.  

У очекивању покретања индустрије у овом крају а  на основу сродних технолошких 

процеса тржишту ће бити понуђени и простори на основу сродних технолошких 

процеса , тако да се врши се зонирање у оквиру комплекса на блокове који 

представљају карактеристичне целине са дефинисаним зонама изградње у складу са 

основном  наменом тако да су :  

 

- Блокови А1 и А2 су површина које дају могућност изградње хипер-маркета, 

вишенаменске хале за организовање изложбено-сајамских манифестација, објеката са 

продавницама разних електричних апарата, одеће и обуће, разних врста материјала и 

техничких склопова, објеката за продају свих врста роба намењених уређењу станова и 

канцеларија, давању разних врста услуга по питању забаве и  рекреације, продајни 

простор са продајним салонима и дисконтима и просторима  за објекте управе, 

инспекције, амбуланте,објекте различите намене: банка, угоститељство, занати, услуге, 

агенције, осигурање. 

- Производну зону или просторе са технолошким токовима- која садржи блокове Б1,Б2, 

В1 и В3 у оквиру којих ће бити изграђени магацински простори и објекти намењени 

производњи, складиштењу и продаји производа. 

На овим локацијама су могуће следеће активности: индустријска производња која не 

може вршити никакве негативне утицаје на околину (воду,ваздух и земљиште), мали 

производни погони, сервиси, услужне делатности и компатибилне намене. 

 

- В2 и  В4 површине намењене изградњи  пратећих угоститељских објеката.. 

- Блокови Г1 и Г2   који су планирани за складишта материјала, магацинске просторе за 

складиштење материјала, производа и  горива у којој су  привредно-индустријске  
длатности и њихова међузависност и подела индустрије према врсти утицаја на 

животну околину. 

 

КОМПЛЕКС ................................................................................................................. 73,81 ха 

 

ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКО - УГОСТИТЕЉСКЕ  ДЕЛАТНОСТИ ............... 12,83ха 

 

Урб. блок А-1 (нето без ободних саобраћајница) ....................................................... 5,18 ха 

Урб. блок А-2 (нето без ободних саобраћајница и гасне станице) ........................... 5,90 ха 

Урб. блок В-2 (нето без ободних саобраћајница) ....................................................... 1,52 ха 

Урб. блок В-4 (нето без ободних саобраћајница) ....................................................... 0,23 ха 

 

ПРОИЗВОДНО - ТРГОВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ .................................................... 35,53ха 

 

Урб. блок Б-1 (нето без ободних саобраћајница и трафо станице) ........................ 12,26 ха 

Урб. блок Б-2 (нето без ободних саобраћајница) ..................................................... 12,36 ха 

Урб. блок В-1 (нето без ободних саобраћајница) ........................................................ 6,15ха 

Урб. блок В3 (нето без ободних саобраћајница) ........................................................ 4,76 ха 
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ПРОИЗВОДНО - СКЛАДИШНЕ ДЕЛАТНОСТИ .................................................... 17,50ха 

 

Урб. блок Г-1 (нето без ободних саобраћајница) ....................................................... 9,79 ха 

Урб. блок Г-2 (нето без ободних саобраћајница) ....................................................... 7,71 ха 

 

ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ  

 

Гасна станица (у оквиру блока А-2) ............................................................................. 0,05ха 

Трафо станица 35/10 кВ (у оквиру блока Б-1) ............................................................. 0,16ха 

 

САОБРАЋАЈНИЦЕ ........................................................................................................ 7,95ха 

Границе грађевинских парцела за јавне намене, дефинисане овим Планом, не могу се 

мењати и приказане су на графичком приказу: "Статус земљишта - Површине јавне и остале 

намене" (лист бр. 4).     

4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА  И 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ са елементима за обележавање на геодетској 

подлози  

Регулационе линије улица, површина јавне намене и грађевинске линије са елементима 

за обележавање на геодетској подлози дефинисане су графички и аналитички у оквиру 

графичког прилога број 7/ "Саобраћај,регулација и нивелација" у размери 1:1 000 . 

- регулациона линија - регулациона линија је линија разграничења парцела за површине 

и објекте од општег интереса, односно земљишта за јавне намене , од парцела које 

имају другу намену,  од земљишта за остале намене. 

- грађевинска линија - грађевински објекат поставља се предњом фасадом на 

грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом  

- осовинска линија саобраћајнице - регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног 

пута су основни елементи за утврђивање саобраћајне мреже; регулациона линија и 

осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу регулацију и 

парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже. 

Регулационе линије улица и површина јавне намене и грађевинске линије са елементима 

за обележавање на геодетској подлози дефинисане су графички и аналитички у оквиру 

графичког приказа лист 7: „Саобраћај ,регулација и нивелација“  у размери 1:1.000. 

Регулациона линија улица утврђује линију разграничења површине за јавне намене од 

површина остале намене и представља границу грађевинских парцела намењених за јавну 

намену, која је дефинисана у односу на осу планираних саобраћајница на граф. приказу лист 

лист 7: „ Саобраћај ,регулација и нивелација“  у размери 1:1.000. 

Хоризонтална регулација улица дефинише услове за диспозицију саобраћајних 

површина – коловоза, тротоара у профилу улице у односу на осу планираних саобраћајница 

Положај саобраћајница у уличном коридору одређен и дефинисан је преломним тачкама 

са координатама на граф. приказу- листу бр.7.: „Саобраћај, регулација и нивелација“.         

Регулациона линија утврђује и границе грађевинских блокова  грађевинског земљишта 

за остале намене - намењеног за грађење објеката чија врста и намена је утврђена Планом. У 

односу на регулациону линију дефинисана је и грађевинска линија, којом је утврђено 

минимално растојање од регулационе линије до које се може градити. 

Саобраћајним решењем утврђена регулација улица условила је и постављање нивелете 

саобраћаница, према конфигурацији терена и другим условима у утврђеном коридору. 

 



———————————————————————————————————————————— 

План детаљне регулације индустријске зоне „Мирово“ Општина Бољевац 

 

7 

5.0. НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА (нивелациони 
план) 

Нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене (нивелациони план) дефинисане 

су у оквиру графичког прилога лист 7: „ Саобраћај , регулација и нивелација“  у размери 1:1.000 

 

6. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, 

КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

6.1. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

6.2.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА 

Кроз планирани комплекс пролази цевовод пречника Ø250мм који служи за 

снабдевање водом насеља Бољевац са околним селима (село Бољевац, Валакоње и 

Мали Извор). Траса цевовода почиње од  постојеће каптаже (извориште 

"Мировштица"), југо-западно од границе плана, на локалитету "Голиш", прати трасу 

старе пруге са јужне стране, и наставља према Бољевцу. Капацитет постојећег 

изворишта и цевовода је недовољан у летњем периоду, тако да је неопходна 

реконструкција пре прикључења комплекса на систем. Реконструкција постојећег 

доводног цевовода планирана је по траси постојећег, при чему је дозвољено паралелно 

одступање од трасе ка саобраћалници, ради усклађивања у  току изградње и могућих 

услова на терену. Дуж овог цевовода, у ширини од 2,5m у односу на ивицу цеви, 

успоставља се појас заштите цеви, у коме се забрањује свака изградња објеката, осим 

објеката инфраструктуре. 

У оквиру комплекса планирана је водоводна мрежа прстенастог типа. Сви 

цевоводи планирани су на јавним површинама, у коловозу или инфраструкурном 

коридору. Положај мреже у хоризонталном смислу дефинисан је на графичком 

приказу. Мрежа првенствено треба да задовољи потребе за санитарном водом и водом 

за противпожарну заштиту. 

Потребе за технолошком водом, уколико није прехрамбена индустрија и водом 

за прање манипулативних површина, обезбедиће се из подземља, односно из ауто-

цистерни. За прехрамбену индустрију све потребне количине, осим за прање 

манипулативних површина, треба обезбедити из јавне мреже. 

 

 

 

 

 

6.2.2         КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

На подручју плана не постоји изведена канализациона мрежа. Концепција 

одвођења отпадних вода усклађена је са Просторним планом подручја слива 

водоакумулације "Боговина" (Сл. гласник РС бр. 43/99) и Генералним пројектом са 

претходном студијом оправданости сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних 

вода насеља општине Бољевац ("Водотехника д.о.о. " - Београд, 2006 год.) , тако да 

подручје плана припада канализационом систему "Бољевац". Планирана мрежа је 

сепаратног типа. Канализација за употребљене воде планирана је у осовини коловоза, 
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дуж свих планираних саобраћајница, осим у северној и источној саобраћајници блока 

"А1". Канализациона мрежа овог блока, с' обзиром на природан нагиб терена и 

планирану нивелету ових саобраћајница, каснијом разрадом, кроз урбанистичке 

пројекте, усмериће се кроз секундарну уличну мрежу на јужну и западну ободну 

саобраћајницу блока "А1". 

 Главни колектор целог комплекса је у саобраћајници на месту старе пруге, који 

ће употребљене воде одвести до планираног постројења за пречишћавање низводно од 

Бољевца. До реализације канализационог система, употребљене воде прикупљаће се у 

санитарно обезбеђеним септичким јамама, са периодичним пражњењем и одвожењем 

садржаја на места прописана за одлагање комуналног отпада. Септичке јаме биће 

лоциране у оквиру грађевинских парцела, са унутрашње стране грађевинске линије. 

Након изградње јавне канализационе мреже, укинути септичке јаме и извршити 

превезивање на јавну мрежу. 

У непосредној близини подручја нема водотока који би служио за прикупљање 

атмосферских вода, тако да је планиран одводник  дуж саобраћајнице на месту старе 

пруге до постојећег Селског потока. Одводник може бити у облику отвореног канала 

или канализационог цевовода. Дуж свих саобраћајница планирана је канализациона 

мрежа за атмосферске воде, на коју ће се прикључити блоковска мрежа. Положај мреже 

у хоризонталном смислу дат је на графичком приказу бр. 7 ("Планиране трасе, 

коридори и мреже инфраструктуре"). Обавезно је пречишћавање атмосферских вода са 

свих манипулативних површина унутар појединачних намена, осим са кровних 

површина, пре упуштања у јавну мрежу. Сепараторе масти и уља полагати у оквиру 

грађевинских парцела, са унутрашње стране грађевинске линије. Забрањено је 

прикључивање употребљених вода у канализацију за атмосферске воде. 

  

6.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 

 
 Кроз северозападни део  комплекса  пролази далековод  35kV од трафостанице 

35/10 kV "Бољевац" до трафостанице 35/10 kV "Мирово". 

За снабдевање постојећег комплекса  ћумуране електричном енергијом 

изграђена је стубна трафостаница 10/0,4 kV "Мировско поље" , која повезана на 

трафостаницу 35/10 kV "Мирово" ваздушним далеководом 10 kV . 

 Како је непозната "тачна"  намена по урбанистичким блоковима направљена је 

апроксимативна  рачуница укупне снаге по блоковима и за комплетан захват разраде.  

 Као полазни податци за прорачун потребне снаге су  извршене следеће 

претпоставке: 

- Површина под објектима у урбанистичким блоковима да износи око 40 % од 

укупне површине урбанистичког блока, 

- Да  минимални вршно специфично оптерећење (W/m2) износи 35 W/m2 ( 

намена складишта и сервиси), 

- Да максимално вршно специфично оптерећење износи 125 W/m2 (намена 

индустрија-производња), и 

- Да коeфицијент једновремености на 35 kV-ној страни износи 0,6.  

 
Резултати прорачуна су дати у доњој табели: 
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Комплекс, 
у р б .  б л о к о в и хектара

% урбан. 
З о н е % плана

Површине 
п о д  

о б ј е к т и м а  

( m 2 )

Мин. спец. 
о п т е р е ћ е њ е  

( 0 , 0 3 5 W / м 2 )

Мак. спец. 
о п т е р е ћ е њ е  

( 0 , 1 2 5 W / м 2 )

Средње 
о п т е р е ћ е њ е  

( W / m 2 )

Вршно 
о п т е р е ћ е њ е  

н а  1 0  к V  

с т р а н и  ( k W )

Комплекс 65,76 100,00% 315648 11048 39456 25252 15151,2

A 11,08 100,00% 16,85% 53186,7 1861,6 6648,3 4255 2553

A-1 5,18 46,75% 24864,8 870,3 3108,1 1989,2 1193,5

A-2 5,90 53,25% 28321,9 991,3 3540,2 2265,8 1359,5

Б 24,62 100,00% 37,44% 118178,6 4136,4 14772,3 9454,3 5672,6

Б-1 12,26 49,80% 58853 2060 7356,6 4708,3 2825

Б-2 12,36 50,20% 59325,6 2076,4 7415,7 4746 2847,6

В 12,66 100,00% 19,25% 60762,2 2126,7 7595,3 4861 2916,6

В-1 6,15 48,58% 29518,3 1033 3690 2361,5 1416,9

В-2 1,52 12,01% 7297,5 255,4 912,2 583,8 350,28

В-3 4,76 37,60% 22846,6 799,6 2855,8 1827,7 1096,62

В-4 0,23 1,82% 1105,8 38,7 138,3 88,5 53,1

Г 17,40 100,00% 26,46% 83520 2923,3 10440 6681,65 4009

Г-1 9,75 56,03% 46796,5 1637,9 5849,6 3743,75 2246,25

Г-2 7,65 43,97% 36723,5 1285,4 4590,4 2937,9 1762,75

 
 

На основу ових резултата се добија да је за потребе обезбеђења електричне 

енергије потребно  изградити трафостаницу  35/10 kV "Мирово 2". Снага 

трафостанице 35/10 kV "Мирово 2" у првој фази би требало да буде 2 х 8 MVA, а 

крајња снага трафостанице треба да  износи 2 х 12,5 MVA.  

За изградњу ове трафостанице треба обезбедити простор димензија 25,0 х 30,0 

метара, у блоку      Б - 2. 

За напајање трафостанице 35/10 kV "Мирово 2" потребно је изградити : 

- трафостаницу 110/ 35 kV "Бољевац", 

- далековод 35 kV од трафостанице 110/ 35 kV "Бољевац"  до трафостанице 

35/10 kV "Мирово 2", и од трафостанице 35/10 kV "Мирово 2" до постојеће 

трафостанице 35/10 kV "Мирово ". 

Из ове трафостанице би се вршио развод 10 kV-них водова до одговарајућих 

трафостаница 10/0,4 kV,  тј.корисника у урбанистичким блоковима.Повезивање нових 

трафостаница10/0,4 kV вршити кабловским водовима 10 kV, у облику "петље", чиме се 

обезбеђује двостранонапајање  трафостаница. 

До изградње ове трафостанице као прелазно решење је могуће користити 

постојећи ваздушни далековод из постојеће трафостанице 35/10 kV "Мирово", на који 

је прикључена стубна трафостаница "Мировско поље", да би се повезали могући 

потрошачи, а у коначном решењу исти би послужио као "попречна " веза и обезбедио 

двострано снабдевање електричном  енергијом. 
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6.2.4. ГАСИФИКАЦИОНА МРЕЖА 

У захвату ПГР индустријске зоне „Мирово“ - општина Бољевац не постоји 

гасификациона мрежа, као ни пратећи објекти инфраструктуре гасних инсталација. 

 Подручје обухваћено планом се планира као подручје (зона) гасификације, када 

се за то стекну услови изградњом магистралног гасовода Параћин - Зајечар. Потрошачи 

са подручја плана снабдеваће се природним гасом из новопланиране мерно-

регулационе станице "Мирово". 

Планира се дистрибутивна гасоводна мрежа за индустријске потрошаче. 

Пречници појединачних деоница, као и капацитет  МРС "Мирово" прецизно ће се 

одредити Главним пројектом дистрибутивне гасоводне мреже. Са ове гасоводне мреже 

ће се вршити прикључивање објеката у захвату плана. 

 

6.2.5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

За потребе корисника  у захвату плана у једном урбанистичком блоку (један од 

првих у коме ће се градити) инсталирати истурени комутациони степен (ИКС) типа 

"indoor" , кабинет на бетонском темељу. Истурени комутациони степен (ИКС)  повезати 

са чворном аутоматском централом "Бољевац" оптичким каблом.Од истуреног 

комутационог степена (ИКС-а) изградиће се кабловска приступна мрежа до свих 

корисника у  простору.  

 

7.         ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА И 

ЦЕЛИНАМА 

7.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

7.1.1. ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ одређене планским документом 

Комплекс је подељен на 4 урбанистичке целине са 10 урбанистичких блокова. 

 

Комплекс ......................................................................... 73,81ха 

 

Урбанистичка целина А ................................................ 13,91 ха 

Урб. блок А-1 ..................................................... 5,18 ха 

Урб. блок А-2 ...................................................... 5,90ха 

Урбанистичка целина Б ................................................ 24,62 ха 

Урб. блок Б-1 .................................................... 12,26 ха 

Урб. блок Б-2 ..................................................... 12,36ха 

Урбанистичка целина В ................................................. 12,66ха 

Урб. блок В-1 ..................................................... 6,15 ха 

Урб. блок В-2 ..................................................... 1,52 ха 

Урб. блок В-3 ..................................................... 4,76 ха 

Урб. блок В-4 ..................................................... 0,23 ха 
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Урбанистичка целина Г ................................................. 17,40ха 

Урб. блок Г-1 ...................................................... 9,75 ха 

Урб. блок Г-2 ....................................................... 7,65ха 

 

7.1.2.УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ за уређење и изградњу 

површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге 

инфраструктуре 

7.1.2.1. Уређење површина јавне намене 

Парцеле свих улица одређене су регулационим линијама. 

Регулационе линије које одвајају јавне од осталих намена су дефинисане координатама Y и  X, 

и исте су приказане на графичком приказу: лист 7.: „ Саобраћај ,регулација и нивелација“  у 

размери 1:1.000 

У оквиру комплекса у области изградње објеката јавне намене предвиђени су само енергетски и 

комунални објекти - трафо станице и гасна станица. 

Код изградње јавних и осталих објекта инвеститор треба испоштовати следеће: грађевинску 

линију; дозвољену површину за градњу планирану планом  

(индекс изграђености парцеле); планирану намену површина; прописану спратност; прописану 

висину објекта; прописан индекс изграђености земљишта; прописан индекс заузетости 

земљишта. 

 

7.1.2.2. Уређење слободних и зелених површина 

За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске 

парцеле, односно сваког појединачног комплекса. 

Врсте садница у оквиру ових површина треба да обезбеде санитарно - хигијенске, 

техничке и естетске услове. Све саднице високе вегетације уклопити у околно 

окружење, тако да се усклађује избор врста на ширем подручју. Од листопадног дрвећа, 

шире крошње, за засену од сунца и заштиту од ветра, користити саднице липе (Тилиа 

сп.), јавора (Ацер сп.), кестен (Аесцулус хиппоцастанум). 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА И ОБЈЕКАТА 

И УСЛОВИ  ПРИКЉУЧИВАЊА 

7.1.2.3.1. ОПШТИ УСЛОВИ ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА 

Све инфраструктурне мреже налазиће се у регулационом појасу саобраћајница 

са распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже. Промена 

положаја инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице се 

дозвољава у случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, и не сматра се 
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изменом Плана, уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним растојањима 

код паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова. Дозвољено је вршити 

реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних инсталација истим или већим 

пречницима (капацитетима), у зависности од потреба, али по постојећим трасама.  

 Могуће је полагање инфраструктурних мрежа кроз земљиште осталих намена 

због услова прикључења објеката, а уз сагласност власника (корисника) земљишта о 

праву службености пролаза. 

 

7.1.2.3.2. Водоводна мрежа 

Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба 

да испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских 

карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у 

току самог полагања и монтаже, тако и у току експлоатације. 

Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања 

од 1,0м. 

Хидранте поставити према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску 

мрежу за гашење пожара. 

Од прикључног шахта изградити две засебне водоводне мреже за санитарну и 

противпожарну воду. 

Прикључивање објеката на водоводну мрежу вршиће ЈКП за водовод и 

канализацију. 

7.1.2.3.3. Канализациона мрежа 

Канализациону мрежу за употребљене воде полагати у осовини собраћајница, а 

за атмосферске воде у осовини коловозне траке супротне од траке за водоводну мрежу. 

Нивелету дна канализације прилагодити условима на терену и плану нивелације. 
Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале 

техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу хидрауличког прорачуна. 

За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције на месту 

вертикалног прелома цевовода, на месту промене хоризонталног правца пружања 

цевовода и на месту улива бочног огранка, предвидети ревизионе силазе. 

Радове око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног 

повезивања цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, 

испитивања цевовода и пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких 

прописа и услова за ову врсту радова и инсталација. 

Септичке јаме морају бити водонепропусне, димензија на основу хидрауличког 

прорачуна односно усвојеног оптерећења, и времена ретензије од минимално 3 дана. 

Укидање септичких јама мора бити прописно изведено, што подразумева 

претходно пражњење, дезинфекцију и коначно затрпавање. 

Прикључивање објеката на канализациону мрежу вршиће ЈКП за водовод и 

канализацију. 

7.1.2.3.4. Електроенергетска мрежа 

Простор за трафостаницу 35/10 kV треба да буде оквирних димензија 25 х 30м, 

око које треба да буде простор потребне заштите. 
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Коначан облик и величина парцеле дефинисаће се израдом Урбанистичког 

пројекта. 

  Заштитна зона (коридор) далековода 35 kV је 16 (2х8)метара. 

             Трафостанице 10/0,4 kV градити као слободностојећи објекат, типски или 

зидани приземни или у оквиру објекта. Трафостаници се мора омогућити прилаз 

камионом. 

 За објекте трафостаница као слободностојећих објеката величина парцеле је 5,5 

х 6,5 метара. 

 Каблове 10 kV полагати по новопланираним трасама. 

 Прикључивање објеката на електроенергетску мрежу извршиће се одговарајућим 

водовима 0,4 kV из планираних трафостаница 10/0,4 kV, са постављањем мерних група 

у сваком објекту посебно, а према условима "Електротимока" Зајечар и ЕД Бољевац. 

 Димензије рова за полагање електроенергетских каблова (10 kV и 0,4kV ) су: 

ширина 0,4 - 0,6 м и дубине 0,8 -1,0 м. У исти ров дозвољено је полагање каблова 10 kV 

и 0,4 kV. 

 

7.1.2.3.5. Гасоводна мрежа 

 За прикључивање објеката у захвату плана на гасоводну мрежу изградиће се 

секундарна гасоводна мрежа притиска до 3 бара, према условима овлашћеног 

дистрибутера природног гаса. 

Заштитна зона за примарну гасоводну мрежу износи 3м са обе стране, мерено од 

ивице гасовода, а зона заштите за секундарну (дистрибутивну) мрежу је 1м са обе 

стране. У овим зонама је забрањена изградња објеката супраструктуре.  

 Дубина полагања цевовода гасоводне мреже у тротоару износи 0.8 - 1,0 м, 

мерено од горње ивице цеви до коте терена.  

 Минимална дубина укопавања при укрштању са путевима и улицама износи 

1.0м, мерено од горње ивице заштитне цеви до коте коловоза. 

 Профил рова за полагање дистрибутивног гасовода одређује се према пречнику 

гасоводне цеви и према условима терена. 

7.1.2.3.6. Телекомуникације 

 За инсталирање истуреног комутационог степена (ИКС- МСАН) обезбедити 

просторију у приземљу пословног објекта,површине до 40 м
2
, ("indoor") или земљиште 

за изградњу темеља за постављање телекомуникационих кабинета ("outdoor"). 

 За полагање прикључног оптичког кабла у ров полагати полиетиленску цев 

пречника 40 мм која служи за заштити истог. 

 Прикључивање објеката на телефонску мрежу извршиће се полагањем 

телефонских каблова одговарајућих капацитета до телефонских концентрација у 

објектима, а према условима "ТелекомСрбија". 

Димензије рова за полагање телефонских каблова су: ширина 0,4м  и дубина 0,8 м. 

 

7.1.3. ПОПИС ОБЈЕКАТА за које се пре обнове или реконструкције морају 

израдити конзерваторски или други услови 
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Подручје обухваћеном Планом представља неизграђен простор, тако да нема 

изграђених објеката које треба обновити или реконструисати. 

7.1.4. СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА утицаја планског документа на животну 

средину 

Стратешка процена утицаја на животну средину уведена је у праксу планирања скупом 
закона о заштити животне средине, а најзначајнији за урбанистичко планирање су: 
- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 
135/04). 
Чланом 35. Закона о заштити животне средине предвиђено је да се стратешка процена 
утицаја на животну средину ради за планове, програме и основе у области просторног 
и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, 
рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, 
управљања водама, телекомуникација, туризма, инфраструктурних система, заштите 
природних и културних добара, биљног и животињског света и њихових станишта и 
других области и саставни је део плана, односно програма или основе. Стратешка 
процена утицаја на животну средину мора бити усклађена са другим проценама 
утицаја на животну средину, као и са плановима и програмима заштите животне 
средине и врши се у складу са поступком прописаним посебним законом.  
Циљ израде програмских основа за израду Извештаја о стратешкој процени је да, у 
складу са наведеним законским прописима обезбеди информације за доношење Одлуке 
о изради и обухвату стратешке процене, као и да дефинише елементе за израду 
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину и начин учешћа 
надлежних органа и заинтересованих организација у јавности у разматрању Извештаја. 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана, сагласно 
одредбама чл. 12-17. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
садржаће: 
1) полазне основе стратешке процене; 
2) општи и посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора; 
3) процена могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних 
утицаја на животну средину; 
4) смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и 
процене утицаја пројеката на животну средину; 
5) програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана 

(мониторинг); 
6) приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене; 
7) приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и 
програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су 
питања животне средине укључена у Генерални план; 
8) закључци до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени 
представљене на начин разумљив јавности; 
9) други подаци од значаја за стратешку процену. 
Приликом изградње планираних садржаја неопходно је поштовати следеће мере са 

аспекта заштите и унапређења животне средине: 

Спречити одвијање делатности  унутар комплекса у склопу новопројектованих објеката 

који могу угрозити околину, као и делатности  при којима може доћи до деградације 

делова животне средине, односно објекати који користе токсичне опасне материје, 
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производе буку, прашину и неугодне мирисе, а ради обезбеђења заштите ваздуха, воде 

и земљишта. 

Сваки новоизграђени објекат унутар комплекса мора бити прикључен на водоводну и 

канализациону мрежу, са обавезним пречишћавачем отпадних вода. Отпадна уља, воде 

загађене уљима, као и друге отпадне материје, не могу се испуштати у водотокове, нити 

у земљиште. 

Треба предвидети заштиту подземних вода. 

Омогућити несметано кретање хендикепираних лица. 

Све саобраћајнице прописно осветлити и опремити одговарајућом сигнализацијом. 

7.1.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ живота и здравља 

људи и заштите од пожара, елементарних непогода, техничко-

технолошких несрећа и ратних дејстава 

Урбанистичке мере заштите живота и здравља људи и заштите од помора, 

елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа-удеса и катастрофа, ратних и 

других већих несрећа, урађене су у овом плану у свему према одредбама Закона о 

ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС"БР.111/09) и Закона о заштити од пожара 

("Сл. гласник РС"БР.111/09). 

Ради заштите од елементарних непогода, природних и техничких катастрофа и ратних 
разарања утврђују се урбанистичке мере заштите које обухватају: 
- просторну организацију и размештај објеката од виталног значаја, 
- реализацију саобраћајне мреже и инфраструктурних система водоснабдевања, 
каналисања, регулације водотокова, електроенргетике и телекомуникације у функцији 
општих мера заштите, 
- изградњу објеката основне и допунске заштите, 
- мере заштите природне средине, 
- мере сеизмичке заштите, 
- мере хидролошке заштите, 
- мере заштите од пожара, 
- мере заштите од експлозија и 
- систем организовања евакуације. 
Приликом утврђивања просторне организације подручја Плана детаљне регулације, 
размештаја објеката од виталног значаја, конципирања система саобраћаја и 
инфраструктуре у планским решењима примењени су општи принципи заштите од 
елементарних непогода, природних катастрофа и ратних разарања. 
 

Мере и услови заштите: 

 

а)Заштита природне средине 

Заштита природне средине на подручју Плана, заштита простора, заштита ваздуха, 

заштита од буке и заштита вода и водотокова примењиваће се приликом реализације 

планираних намена и у оквиру редовног функционисања комплекса. 

За заштиту од јонизујућег зрачења не предвиђају се посебне мере, јер на подручју 

Плана регулације нема извора јонизирајућег зрачења. 

Систем комуналне хигијене уграђен је у општа планска решења, депоновање смећа 

вршиће се у оквиру депоније ван граница подручја Плана, уз примену санитарно-

хигијенских мера. 

 

б) Сеизмичка заштита  
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У погледу сеизмичке реонизације, подручје Плана налази се у зони са VII степеном 

Меркалијеве скале. 

Заштита људи од последица удара кинетичке енергије у тлу, као и материјалних добара 

спроводиће се кроз статичке прорачуне на VII (MCS), као и путем еластичних веза и 

преносника. 

 

в) Хидролошка заштита 

Процес заштите од агресивног дејства бујичних потока и река вршиће се изградњом 

каскада, кинета, скраћивање меандра, пошумљавањем и стабилизацијом земљишта. 

 

г) Заштита од пожара у редовним условима 

Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим 

техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима. 

Објекти морају имати одговарајућу спољну и унутрашњу хидрантску мрежу, која се по 

протоку и притиску воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким 

нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", бр. 

30/91). Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно 

Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве , окретнице и уређене 

платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара 

("Службени лист СРЈ", бр. 8/95), по коме најудаљенија тачка објекта није даља од 25 м 

од саобраћајнице. 

Заштита од пожара у редовним условима вршиће се путем противпожарних преградака, 

а интервенције ће се реализовати коришћењем водохидраната из водоводне мреже, као 

и из водозахвата, а у производним и радним срединама путем система Ц6 и Ц9. 

 

д) Заштита од експлозија 

На подручју обухваћеном Плана нема значајних отворених и притајених извора 

експлозија које би изазвале техничку катастрофу у редовним мирнодопским условима. 

 

ђ) Рушевине 

Услед дејства удара кинетичке енергије у тлу, као и услед различитог ратног дејства 

може се очекивати појава рушевина од просторних објеката. 

У току израде Плана узето је у обзир тотално рушење свих просторних објеката, 

односно домет рушевина и потребна је предходност саобраћајница у попречном 

профилу од 3-5 м. 

 

е) Организована евакуација 

Корисници и запослени подручја Плана ће се организовано евакуисати у случају ратне 

опасности ван комплекса. 

 

ж)  Заштита од елементарних непогода и других опасности у миру и рату 

У циљу заштите људи, материјалних добара и других добара од елементарних и других 

непогода и опасности, укупна реализација у предметном простору мора бити 

условљена применом одговарајућих превентивних просторних и грађевинских мера 

заштите. 

Ради заштите од потреса објекти, који се граде у оквиру предметног комплекса, морају 

бити реализовани и категорисани према Правилнику о техничким нормативима за 

изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", 

бр.31/81, 49/82,29/83,21/88,52/90). 

Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима 

за електричне инсталације ниског напона ("Службени лист СФРЈ", бр.53/88, 54/88, и 
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"Сл.лист СРЈ", бр.28/95) и Правилником за заштиту објеката од атмосферског 

пражњења ("Службени гласник СРЈ", бр. 11/96). 

Приликом дефинисања концепције планских решења при лоцирању објеката - зграда и 

конципирању система саобраћајница и инфраструктуре примењени су општи принципи 

заштите од елементарних непогода, природних катастрофа и ратних разарања. 

При изградњи објеката, обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних 

искустава на заштити људи и материјалних добара. У поступку спровођења Плана, 

обавезна је примена Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите 

("Службени гласник РС", број 21/92). 

 

з) Евакуације отпада  - смећа 

Евакуације отпада  - смећа, примењена на овом простору је у судовима-контејнерима на 

свакој од појединачних парцела, а његово одвожење на депонију организовати преко 

надлежног Јавног комуналног предузећа. Судови могу бити визуелно скривени 

зеленилом или у боксовима заштићени од атмосферских падавина. 

7.1.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ којима се површине и објекти јавне намене чине 

приступачним особама са инвалидитетом, у складу са стандардима 

приступачности 

Чланом 5. Закона о планирању и изградњи прописано је да се објекти високоградње 

јавне и пословне намене морају пројектовати и градити тако да особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак 

и рад. 

На подручју ПДР треба омогућити несметано и континуално кретање инвалидних лица 

у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 

несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени 

гласник Републике Србије", бр. 18/97). 

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази су у простору повезани и са нагибима од 

максимално 1:20. Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно 

на правац кретања износи 2%. 

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза могу се користити 

закошени ивичњаци, са ширином закошеног дела од најмање 45цм и максималним 

нагибом закошеног дела од 20% (1:5). 

За савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта 

обавезне су рампе за пешаке и инвалидска колица, за висинску разлику до 76цм; 

односно спољне степенице, степениште и подизне рампе, за висинску разлику већу од 

76цм.  

Улаз у објекте прилагодити коришћењу лицима са посебним потребама у простору. 

У зони коридора далековода забрањена је изградња свих објеката сем манипулативних 

саобраћајних површина и паркинга. У тој зони није дозвољена садња дрвећа. 

7.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

7.2.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА који се могу градити под условима 

утврђеним планским документом, односно врста и намена објеката чија је 

изградња забрањена у појединачним зонама 
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На простору обухвата Плана планирана је изградња индустријских и занатско-

производних погона, као и објеката друге намене према исказаним потребама.У оквиру 

ових објеката може се планирати становање мањег обима у виду пословних апартамана. 

Објекти који се могу градити под условима утврђеним планским документом 

су објекти који омогућавају доминантну намену комплекса: производња, складиштење, 

трговина и пословање у ширем смислу, као и допунску могућу намену: свака пословно 

- саобраћајно - комунална намена. Забрањена је изградња чисто стамбених објеката. 

7.2.2. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ грађевинске парцеле 

На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских 

парцела, на начин и под условима утврђеним у Плану, на основу пројекта 

препарцелације. 

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, на 

начин и под условима утврђеним у Плану, на основу пројекта парцелације. 

Чланом 65. Закона о планирању и изградњи прописана је израда Пројеката 

препарцелације и парцелације који представљају "урбанистичко-техничке документе". 

Величина појединачних комплекса усаглашава се са технолошким условима и 

потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким 

нормативима. 

Величина парцеле 

-Величина комплекса, односно зоне мора бити усаглашена са технолошким и условима 

конкретне намене; 

- најмања величина парцеле за изградњу индустријских погона износи 4000м2, а за 

изградњу занатско-производних погона 2000м2. 

- величина грађевинске парцеле: 500-10.000м2 - зависно од типа изградње, односно 

других регулационих и просторних услова: 

- ширина фронта  грађевинске парцеле према улици односно путу прописане ширине 

мора бити минимум 20 м. 

Облик и величина парцеле одређује се тако да се на њима могу изградити објекти у 

складу са правилима изградње. 

Задржавају се постојеће катастарске парцеле на којима се може градити у складу са 

правилима из овог Плана и овим планом постају грађевинске. 

Дозвољава се формирање нове грађевинске парцеле спајањем две или више 

катастарских парцела, целих или делова. 

У циљу стварања грађевинске парцеле  катастарска парцела се може делити до 

минимума или укрупнити до максимума што ће се утврдити урбанистичким пројектом, 

ако су испуњени услови регулације и намене из овог Плана. 

Положај  парцеле утврђен је регулационом линијом у односу на јавну површину и 

разделним границама парцеле, према суседним парцелама. 

Парцела мора имати непосредан колски приступ на јавну саобраћајну површину. 

У оквиру плана предвиђа се ограђивање парцела  ради обезбеђења њиховог независног 

коришћења. Грађевинске парцела на којима се налазе радни и пословни објекти могу се 

ограђивати транспарентном оградом висине 1,6 м до 2,20 м.Ограде према јавним 

површинама су обавезно прозирне. 

7.2.3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА у односу на регулацију и у односу на границе 

грађевинске парцеле 



———————————————————————————————————————————— 

План детаљне регулације индустријске зоне „Мирово“ Општина Бољевац 

 

19 

Постављање објеката у односу на улицу и јавне површине дефинисано је у графичком 

прилогу: лист бр. 7 - "Саобраћај, регулација и нивелација", и  то: регулационом линијом 

и грађевинском линијом. 

Регулационом линијом одваја се јавна површина од земљишта предвиђеног за изградњу 

других намена. 

Регулационе линије планираних интерних саобраћајница дате су графичким прилогом и 

проистичу из просторних условљености и потреба за оптималним коришћењем 

простора. 

Најмања удаљеност објекта одсуседних парцела мора бити већа или једнака висини 

објекта али не мања од 6,0м 

Објекти морају бити удаљени од регулационе линије саобраћајнице минимум 10,0м. 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 м; грађевински 

елементи испод коте тротоара,  подземне етаже могу прећи грађевинску, али не и 

регулациону линију. 

Грађевинском линијом дефинише се положај објекта у односу на регулациону линију. 

Грађевинска линија дефинише се као: грађевинска линија приземља, грађевинска 

линија спрата и грађевинска линија подземних етажа (уколико постоје одступања 

између њих). 

Сваки објекат мора бити постављен предњом фасадом на постојећу грађевинску линију. 

Минимално удаљење грађевинске од регулационе линије за све објекте на 

подручју плана износи 10,0м. што је и приказано на граф. приказу: лист 7: „ Саобраћај, 

регулација и нивелација“  у размери 1:1.000. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Међусобно одстојање новопланираних објеката на суседним парцелама не може бити 

мање од 4м. 

У току извођења радова и при експлоатацији, водити рачуна о техничким и еколошким 

условима на суседним парцелама и о безбедности објеката изграђених на њима (при 

копању темеља, одводњавању површинске воде, гаражирању возила, изношењу шута, 

смећа и др)  

7.2.4. НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ ИНДЕКСИ заузетости и изграђености 

грађевинске парцеле-за све блокове у комплексу 

Дозвољни ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ  грађевинске парцеле: до 40%. 

 

Дозвољни ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ грађевинске парцеле: до 1,2. 

 

7.2.5. НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ и висина објеката 

Максимална светла висина нових, стандардних производних објеката и магацина је 

12,0м.У оквиру те висине дозвољеанаје подела на више етажа. 

На подручју Плана дозвољена  је је максимална спратност објеката  П+2, а изузетно и 

више за поједине објекте или делове објекта у којима производно-технолошки процес 

то захтева. . Могућа је изградња подземних етажа. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног 

пута, тако да на равном терено кота приземља нових објеката не може бити нижа од 

коте јавног пута и може бити највише 1,20м виша од нулте коте. Такође кота приземља 

објеката који у приземљу имају намену-пословање и делатности, кота приземља може 
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бити максимално 0,20м виша од коте тротоара док се денивелација до 1,20м савладава 

унутар објекта. 

Висина објекта је растојање од коте нивелете улице до коте слемена код косих, односно 

коте венца код равних кровова не сме прећи 16м. 

 

 

7.2.6. НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ објеката и 

објеката од граница парцела 

Удаљеност новопланираних слободностојећих објеката треба да износи најмање 

трећину висине објекта. 

Удаљеност од другог објекта било које врсте изградње не може бити мања од 4,00м. 

Испади (еркери) или делови објекта са испадима на не могу бити већи од 3,6м. За све 

случајеве када је објекат у непосредном контакту са суседним објектом, испади или 

делови објекта са испадима, могу се формирати на удаљености која је једнака дужини 

препуста испада мерено од граница парцела дуж којих су објекти у контакту. 

Ако суседни објекат има испад непосредно уз планирани објекат,  тада се еркер новог 

објекта: 

а) може поравнати са суседним, 

б) величину еркера одређује линија која формира угао 30 степени у односу на 

новопројектовани објекат конструисана из тачке пресека регулационе линије и линије 

која разграничава објекте, односно парцеле. 

7.2.7. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА на истој грађевинској 

парцели 

На истој грађевинској парцели може се утврдити изградња и других пратећих објеката 

који су у функцији главног, спратности П, индекса заузетости до 40% и индекса 

изграђености до 1,2 - рачунато на нивоу грађевинске парцеле. 

На грађевинској парцели је поред главних објеката и управних објеката, могућа 

изградња гаража, портирница, надстрешница, потребних постројења и других 

помоћних објеката. 

7.2.8. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА парцели и простора 

за паркирање возила 

Сваки комплекс и зона у целини мора имати одговарајућу везу са приступним 

саобраћајницама. 

Свака парцела мора да има директан приступ са јавне површине.  

Приступна површина се не може користити за паркирање возила.Возила се паркирају 

унутар комплекса, на сопственој грађевинској парцели тј. на паркинзима сваке 

подцелине. Пожељно је формирање две врсте паркинга - ван ограде комплекса и унутар 

ограде комплекса. 

Најмања ширина колског прилаза је 6,0м, а пешачког 2,5м. 

Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле; број паркинг места - једно 

паркинг место на 100 м
2
 површине пословног простора-односно према стандарду за 

специфичне намене; број гаража - према потреби  у комплексу.Паркирање теретних 

возила и опреме мора се обезбедити на сопственој парцели. 
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7.2.9. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА САОБРАЋАЈНИЦА 

Овим правилима су одређене регулационе ширине планираних саобраћајница, садржај 

попречних профила као и њихови регулациони елементи. 

 

Техничке карактеристике саобраћајница 

Унутар комплекса  саобраћајну мрежу формирају сабирне и приступне улице. 

Попречни профили саобраћајница у комплексу  као и садржај  задовољавају 

минималне услове који одговарају њиховом рангу.  

Све сабирне  саобраћајнице су  са ширином коловоза  за двосмерни саобраћај и 

са ширином тротоара која задовољава очекивану фрекфенцију пешака и њихову 

безбедност. 

Сабирне саобраћајнице су са ширином коловоза 7,00 м и ширином тротоара  

2.50 м тј. укупном ширином попречног профила 12.00 м .  

Посматрајући  од севера према југу сабирне саобраћајнице су : 

-саобраћајница паралелна и најближа магистралном путу Параћин – Зајечар 

која је са северне стране блокова, А–2, А-1; 

-саобраћајница са јужне стране блокова А–2, А-1 ( која је истовремено са 

северне стране блокова Б-2, Б-1 ), 

-саобраћајница са јужне стране блокова В-4, В-2, В-1 која је истовремено са 

северне стране блокова Г2 и Г1 и налази се на простору некадашње железничке пруге 

Параћин -  Зајечар. 

Посматрајући од запада према истоку сабирна саобраћајница  је она која 

пролази кроз средину комплекса . 

Саобраћајница са источне стране комплекса , која је истовремено и са источне 

стране блокова А-1, Б-1, В-1, Г-1, и саобраћајница са западне стране блока В – 4,  имају  

ширину коловоза 6,00 м и није предвиђен тротоар. Саобраћајница са западне стране 

блока В-3 и Б2 је ширине коловоза  6.00 м и има источни тротоар ширине 1.50 м тј. 

Укупна регулаациона ширина је 7.50 м. 

Остале саобраћајнице су са ширином коловоза 6.00 м и обостраним 

тротоарима 1.50 м тј. са  укупном регулационом ширином од 10.00 м. 

Радијуси хоризонталних кривина су у границама дозвољених. Застори на 

коловозима и тротоарима су од савремених материјала - асфалта и бетона. Оивичење је 

бетонским ивичњацима. Укрштаји су регулисани одговарајућом хоризонталном и 

вертикалном сигнализацијом. 

 

Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 

Кроз средину  индустријског  комплекса  Мирово пролази  коридор некадашње 

железничке пруге Параћин -  Зајечар који ће бити искоришћен за једну од сабирних 

саобраћајница у комплексу. 

У комплексу се налази и локални пут Л-4 који се преко локалног пута 

 Л-13 повезује са регионалним путем Р-120 , а до правца Л-4 ће бити  саставни 

део саобраћајне мреже у комплексу. Мрежа улица у индустријском комплексу Мирово 

не садржи  саобраћајнице вишег реда, већ само саобраћајнице  нижег реда. 

 

Мрежа саобраћајница у комплексу је у функцији индустријске  зоне и има 

локални значај и на једном месту излази на  магистрални пут  Параћин - Зајечар  

(М - 5 ) и остварује везу са околним насељима и већим насељеним местима. 

 

Посебне обавезе коридора и улица према јавном саобраћају, 

бициклистичком саобраћају и кретању пешака 
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Јавни  градски саобраћај путника не планира се на  саобраћајницама у 

комплексу. 

Кретање бициклиста  је планирано у оквиру тротоара или коловоза . 

Кретање пешака се одвија на тротоару или евентуално на коловозу тамо где 

постојећи профил не садржи   тротоаре.  

 

Регулација мирујућег саобраћаја 

Паркирање  возила је предвиђено у  оквиру  блокова  тако што ће површине за 

паркирање бити уз сабирне саобраћајнице а ограда ће бити постављена са стране 

комплекса тј. саобраћајница и паркинг чиниће функционалну целину. У оквиру блокова  

могу се изградити гараже и паркинг сходно потребама и нормативима за одређену 

намену.  

Паркирање возила регулисаће се одговарајућом хоризонталном и вертикалном  

сигнализацијом. 

 

Нивелациона решења 

Коте нивелета осовинских тачака свих саобраћајница у комплексу  су одређене 

у апсолутним вредностима и исте су одређене на преломима нивелета. 

Нивелацију саобраћајница ускладити са околним простором и садржајима уз 

задовољавање услова ефикасног одводњавања атмосферских вода. 

Апсолутне вредности кота нивелете темена, подужни нагиби и дужине на 

којима су нагиби дефинисани су приказани на одговарајућем графичком прилогу. 

 
8.   ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА 

 

1.  Откуп земљишта 

2.  Изградња инфраструктурних мрежа 

2.1.  Саобраћајнице 

Изградња саобраћајница м
2
  х 80€ = € 

УКУПНО 90100    = € 

 

Електроенергетска мрежа 

 
Изградња трафостаница 35/10 kV ком 1 х 324.000€ = 324.000€ 
Изградња трафостаница 10/0,4 kV ком 24 х 30.000€ = 720.000€ 

Изградња ДВ 35 kV км 0.18 х 48.000€ = 8.640€ 

Полагање кабловских водова 10 kV км 3.53 х 35.000€ = 123.550€ 

УКУПНО  1.176.190 € 

 

 

Телефонска мрежа 

 
ИКС cca     50.000€ 
Изградња приступне (претплатничке) 

мреже 
cca   

 
 35.000€ 

УКУПНО  85.000 € 

 

 

 

 

Гасоводна мрежа 
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Изградња дистрибутивног (ПЕ) гасовода м 6.085 х 30€ = 182.550€ 

Изградња мерно регулационе станице 

(МРС) 

ком 
1 х 45.000€ = 45.000€ 

Изградња примарне градске гасоводне 

мреже 
м 1320 х 70€ = 92.400€ 

УКУПНО  319.950€ 

 

 

Водоводна мрежа 

 

Изградња водоводне мреже за 

санитарну и противпожарну воду 

(мимимално Ø100мм) 

м 6700 х 55€ = 368.500€ 

Реконструкција водоводне мреже за 

санитарну и противпожарну воду 

(мимимално Ø250мм) 

м 1000 х 100€ = 100.000€ 

УКУПНО  468.500 € 

 

Канализациона мрежа 

 

Изградња канализационе мреже за 

употребљене воде (минимални профил 

Ø300мм) 

м 7600 х 55€ = 418.000 € 

Изградња канализационе мреже за 

атмосферске воде 

(минимални профил Ø400мм) 

м
 

7600 х 70€ = 532.000 € 

УКУПНО  950.000 € 

 

9. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

Унутар блокова који су дефинисани графичким прилогом :Лист бр.5"Планирана намена"-

могуће је урбанистичким пројектима дефинисати парцеле у складу са потребама будућих 

инвеститора, које обавезно морају имати приступ на јавни пут.Урбанистички пројекти, 

пројекат препарцелације и парцелације и пројекат исправке граница суседних парцела  

радиће се за целе или делове блокова у оквиру Плана детаљне регулације на основу 

захтева инвеститора или на основу налога надлежне општинске службе. 

Урбанистички пројекти, као Урбанистичко-технички документи се раде у складу са 

чланом 60. Закона о планирању и изградњи израђују када је то предвиђено Планом, за 

потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и 

урбанистичко-архитектонске разраде локација.  

Чланом 61. Закона о планирању и изградњи прописано је да се Урбанистички пројекат 

израђује за формирану грађевинску парцелу на овереном катастарско-топографском 

плану и садржи: 

 1) услове изградње на грађевинској парцели, са свим посебним условима;  

2) идејна решења и скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на 

спољну мрежу;  
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3) опис, технички опис и објашњење решења из урбанистичког пројекта;  

4) идејна урбанистичка и архитектонска решења објеката и пејзажног уређења. 

својствима објекта чини саставни део техничке документације која се прилаже уз 

захтев за издавање употребне дозволе. 

 

10. САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА ПЛАНА 

             Графички део Плана детаљне регулације састоји се из графичких приказа постојећег 

стања и графичких приказа планираног стања. 

 

            Графички прикази постојећег стања: 

             лист 1.   Диспозиција комплекса ................................................................................ 1: 25000 

             лист 2.   Геодетска подлога са границом Плана........................................................ 1: 1000 

лист 3:   Сателитски снимак.........................................................................................1: 2500   

лист 4:   Статус земљишта............................................................................................1:2500   

      

Графички прикази планираног стања:  

 

лист 5:  Планирана намена............................................................................................1: 2500  

лист 6:  Површине јавне и остале намене....................................................................1: 2500  .  

лист 7:  Саобраћај, регулацијa и нивелацијa................................................................1: 1000   

лист 8: Електроенергетска, TT и гасоводна мрежа.....................................................1 : 2500 

лист 9:Водоводна и канализациона мрежа...................................................................1 : 2500 

 

 

 
 

 

В.  ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО (ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ) 

 

Документациони део Плана садржи: 

1.   Одлуку о изменама и допунама Одлуке о изради Плана Генералне регулације 

индустријске зоне“Мирово“-Општина Бољевац бр.06-84/2009-1/13 од 17.12.2009.год.  

3.  Услове и документацију надлежних институција и завода: 

            - Предузећа за телекомуникације Телеком Србија РЦ Бор Бољевац бр. 345-3/5   С.Б  

од 24.03.2010. године; 

             - ЈКП „Услуга“ бр.352-13 од 24.03.2010.год. 

             -     Југоисток д.о.о. бр.2144/2 од 12.04.2010.године 

 -   Документацију и податке о обављеној стручној контроли и јавном увиду; 

 -  бразложење плана са ставом обрађивача и Комисије о достављеним примедбама на  

     план.            

   - Образложење плана са ставом обрађивача и Комисије о достављеним примедбама 

     на план. 

-  Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана на животну средину. 

 

 

 

Број: __________ 

У Бољевцу, __.__.2010. године Председник СО Бољевац 

 

                                                                                  Горан Адамовић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ 

„МИРОВО “ ОПШТИНА БОЉЕВАЦ 

Израда плана је започета доношењем  Одлуке о изменама и допунама Одлуке о изради  

Плана Генералне регулације индустријске зоне „Мирово“ у Општини Бољевац  број 06-84 

/2009-1/13)од 17.12.2009.године, која  је донета на седници Скупштине општине Бољевац дана 

17.12.2009.године и објављене у ("Службени лист .број09/2009.год. )",. 

Стручни обрађивач  Плана је је ЈП Завод за урбанизам Ниш, а средства за израду плана 

обезбеђује Општина Бољевац. 

Планом се разрађује подручје површине од 73,81 ха, у границама: 

Северна граница подручја ПДР индустријске зоне″Мирово″ почиње у тачки 

пресека продужене међне линије кп.бр.1207 и кп.бр.1206 са северном страном старог 

пута Параћин-Зајечар кп.бр.6626, из ове тачке граница иде на исток старим путем 

Параћин-Зајечар кп.бр.6626  у дужини око 640 м. 

Источна граница се из ове тачке ломи  на југоисток сече пут кп.бр.6572/1 и 

наставља на југоисток источном страном пута кп.бр.1120 до пресека са путем 

кп.бр.6579, овде се граница ломи на југозапад иде источном страном пута кп.бр.6579, 

пресеца пут кп.бр.6582 и даље истим правцем јужном и источном страном пута кп.бр 

4206 пресеца бившу пругу, наставља источном страном пута кп.бр.6599 до тромеђе 

кп.бр.4182, кп.бр.4148 и пута кп.бр.6599. 

Јужна граница иде на запад јужном границом кп.бр.4147 пресеца кп.бр.4143 и 

3171 до тромеђе кп.бр.3171, кп.бр.3172 и кп.бр.3166, истим правцем северном границом 

кп.бр.3172 и у следећем прелому на југ западном границом кп.бр.3172 до тромеђе 

кп.бр.3172, кп.бр.4140 и кп.бр.6594 пресеца пут  кп.бр.6594 ломи се на северозапад иде 

источном страном пута кп.бр.3187 до пута 3280 и наставља источном ивицом тог пута 

до полигоне тачке 76 одакле скреће на север до пресека пута кп.бр.3187 и бивше пруге, 

пресеца пругу до пута кп.бр.6580, наставља према северу истим путем до старог пута 

Параћин-Зајечар и долази до почетне тачке описа границе. 

Планом  детаљне регулације се утврђују услови под којима се планско подручје 

просторно и функционално дефинише. Концепција решења Плана  детаљне регулације одређена 

је на основу природних и стечених услова и дефинише генерална правила изградње и коришћења 

земљишта.  

На овом простору се планира привредна зона,  која има  велике просторно-

развојне могућности.  Паралелно са магистралним путем Параћин - Зајечар (М-5) 
трасама будућих саобраћајница формиране су 4 урбанистичке целине А, Б, В и Г,  са 10 

урбанистичких блокова. 

Блокови А1, А2, В2 и  В4 су намењени производно-трговинско-угоститељским 

делатностима.Блокови Б1, Б2, В1 и В3 су планирани за производно-трговинске 

делатности.Блокови Г1 и Г2 су намењени објектима са производно-складишним 

делатностима.План  детаљне регулације утврђује услове за уређење простора и изградњу за 

издавање информација о локацији, локациској дозволи у циљу добијања грађевинске дозволе.   

Решења и правила Плана  детаљне регулације дефинишу решења којима се утврђује 

јавни и општи интерес. 
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