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УВОД 
  

План детаљне регулације израђен је на основу  Одлуке Скупштине општине 
Бољевац о изради Плана детаљне регулације за комплекс ФПМ Агромеханика А. Д. 
Бољевац у Бољевцу, број: 06-100/2011-И/8 од 01.09.2011. године. Концепт плана 
израђен је у складу са чл.48. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 
72/09 , 81/09-испр., 64/2010-одлука УС и 24/2011) и чл.52. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената (''Сл.гласник РС'' бр.31/10). 

Израду Плана детаљне регулације финансира ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац. 
Међусобним уговором ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац и АПБ „Проингарх“ из Зајечара, 
договорена је израда Плана детаљне регулације. 

За израду Плана детаљне регулације ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац је 
обезбедила катастарске подлоге, снимљено је постојеће стање и урађен је катастарско 
топографски план. 

Остала потребна документа, услови и сагласности од надлежних институција и 
јавних предузећа, за израду плана и заштиту простора прибављена су од стране 
Одељења за урбанизам, инспекцијске послове и грађевинарство Oпштинске управе 
Бољевац. 
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1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 
  

1.1. Правни основ 

 

 Закону о планирању и изградњу (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09 , 81/09-испр., 
64/2010-одлука УС и 24/2011); 

 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената 
(''Сл.гласник РС'' бр.50/2011). 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације за комплекс ФПМ Агромеханика А. 
Д. Бољевац у Бољевцу, број: 06-100/2011-И/8 од 01.09.2011. године; 

 Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'' 
бр.135/04, 88/10).  

 

1.2. Плански основ 

 Одлука о преиспитивању урбанистичких планова, донета од стране Скупштине 
општине Бољевац, 01 бр.02-56/2003 од 30.10.2003. године; 

 Мишљење Комисије за планове 06-94/2011-ИИ09 од 09.08. 2011. Године 
 План генералне регулације општине Бољевац („Сл. Лист општина“, бр. 15-2/11 

од 12.12.2011.) 
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2. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

2.1. Граница плана 

Одлука о изради Плана детаљне регулације донета је за подручје комплекса 
ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац у Бољевцу, у граници која обухвата следеће 
катастарске парцеле: 

Граница полази од ул. Ђорђа Симеоновића са источне стране до тромеђе кп. 
Бр.113,110/1 и 11/7. Од ове тачке граница иде према северу линијом ул. Ђорђа 
Симеоновића до тромеђе кп.бр. 11/7,11/4 и 11/3, затим иде десном страном ул. 
Тимочких батаљона кп.бр. 11/4, према реци Арнаути, па наставља кп.бр. 6 до до кп.бр. 
2978 до реке кп.бр. 4846/1, граница затим наставља по међи северној кпбр. 4846/1, па 
кп.бр. 4888/2 и сече реку Арнауту кп.бр. 4888/2 до тромеђе кп.бр. 4888/2, 2999 и 2998, 
а онда међом кп.бр. 2998 и 2999 па сече пут кп.бр.4877/2, затим иде границом кп.бр. 
3001 и 4877/2, па међом између кп.бр. 3002 и 3001, 3031 и 3029/1, па сече ул. 
Обилићеву кп.бр. 4909 до кп.бр. 3007, па до преломне тачке са путним земљиштем 
одакле иде граница међом кп.бр. 4909 и 3007,3006,3011/1 и 2990/1, сече јаз кп.бр. 
2981 и иде меом кп.бр. 2953/1 и 4909, до томеђе кп.бр. 4909,4846/1 и 2953/1 у правцу 
истока уз реку кп.бр. 4846/1, па сече реку, а онда меом према западу кп.бр. 2959/4 и 
159/1,2957/1, онда иде у истом правцу и пресеца ул. Обилићеву кп.бр. 4909, онда 
наставља међом к.бр. 112/1,115,122 и 101, па међом кп.бр. 112/2,101 и 104/4, па иде 
према истоку међом кп.бр. 112/2 и 104/4,105 и 108, па границом кп.бр. 112/1 и 108 и 
113, па иде према истоку међом кп.бр. 111 и 113, до почетне тромеђе. 

Укупна површина у граници обухвата Плана детаљне регулације комплекса ФПМ 
Агромеханика А. Д. Бољевац је око 7,50 хектара.   

2.2. Упућени захтеви надлежним предузећима и радним 

организацијама  

 Министарство здравља – Сектор за јавно здравље и санитарну инспекцију 
 Јавно предузеће „Путеви Србије“ 
 Министарство одбране–сектор за материјалне ресурсе,управа за инфраструктуру 
 Министарство животне средине, рударства и просторног планирања 
 Завод за заштиту природе Србије 
  Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ Д.О.О.Ниш  
 ЈП „Електромрежа Србије“ 
 Министарство унутрашњих послова – сектор за ванредне ситуације, одељење за 

ванредне ситуације Зајечар 
 Републички сеизмолошки завод 
 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција 

за воде  
 Републички хидрометеролошки завод 
 Завод за заштиту споменика културе Ниш 
 „Југоросгас“ Београд 
 ЈП „Србијагас“ Београд 
 „Телеком Србија“- извршна јединица Зајечар – Бор, радни центар Бор 
 Јавно комунално предузеће „Услуга“ Бољевац 
 ЈП Склоништа 
 Републичка агенција за електронске комуникације. 



 
4 

__________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
План детаљне регулације kомплекса ФПМ Агромеханика Бољевац 

 
 

3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

3.1. Грађевинско подручје и намена површина 

Земљиште у граници Плана има статус грађевинског земљишта и то претежно 
изграђено грађевинско земљиште објектима фабрике ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац, 
водно земљиште и земљиште за јавне намене. Мањи део грађевинског земљишта у 
граници Плана је неизграђено. 

Претежну намену предметног подручја чини постојећа индустријска зона,  за 
производњу и складиштење процесних машина. 

 Саобраћајница 1. реда ул. Обилићева и река Арнаута, деле комплекс ФПМ 
Агромеханика А. Д. Бољевац  на три целине које тренутно нису функционално повезане. 
Са југозападне стране пута је магацин готових производа, а северно од пута и 
северозападно од реке Арнауте налазе се магацински и производни објекти, и источно 
од пута а североисточно од реке Арнауте,према ул.Ђорђа Симеоновића која је и уједно 
пролазак регионалног пута Р247, налазе се управна зграда, магацински и производни 
објекти, кухиња-ресторан са гардеробом. Пролазак регионалног пута Р 247 – ул. Ђорђа 
Симеоновића тангира ово подручије се источне стране. 

 У оквиру комплекса, са леве и десне стране пута, зелене површине су уређене, 
налазе се између јавне површине пута и изграђених производних објеката и у ободним 
деловима комплекса, према суседним локацијама. 

 

 

3.2. Површине јавне намене 

Постојеће површине јавне намене су: 

 Саобраћајница 1. реда ул. Обилићева, у граници Генералног плана проглашена 
као градска саобраћајница. Пут који пролази кроз део комплекса према 
аутобуској станици и центру Бољевца. 

 Саобраћајница 1. Реда ул. Ђорђа Симеоновића, која је уједно и пролазак 
регионалног пута Р 247, и која тангира комлекс са источне стране. 

 Улица Тимочки батаљон, тангира комплекс са северне стране, пролази кроз 
комплекс уз реку Арнауту, заједно чине границу између блока А и блока Б, и 
улива се у ул. Обилићеву. 
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3.3. Врста изградње 

Претежну намену предметног подручја чини постојећа индустријска зона у којој 
су  изграђени индустријски, пословни, складишни, магацински и инфраструктурни 
објекти, и то: 

 Управна зграда 
 Алатница - магацин 
 Енергана (пумпна станица, компресорска станица, топловоди котлови) 
 Административно – технички објекат 
 Хала прве фазе – механичка обрада (производња) 
 Кухиња – ресторан са гардеробом 
 Пратеће службе производње – монтажа 1 
 Пратеће службе производње – монтажа 2 
 Трафо станица 
 Портирница 
 Магацин монтаже – гаража 2 
 Магацин готових производа 
 Хала припреме материјала 
 Надстрешница на локацији припреме материјала 
 Царински магацин 
 Продавница – малопродаја 
 Хала за ласер. 

 

 

3.4. Трасе и регулација саобраћајница 

Саобраћајница 1. реда ул. Обилићева, пролази кроз комплекс, дели комплекс 
ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац на две целине. У граници Генералног плана овај пут 
је проглашен као градска саобраћајница, пут који пролази кроз део комплекса према 
аутобуској станици  и даље према центру насеља. Улица Ђорђа Симеоновића, која је 
уједно и регионални пут Р 247, и која детерминише комлекс са источне стране. Улица 
Тимочки батаљон, детерминише комплекс са северне стране, док један део пролази кроз 
комплекс уз реку Арнауту, и заједно чине границу између блока А и блока Б. 

Ово су три јавне површине које као такве треба уредити у свему према Плану и 
Програму општине Бољевац. 

Остале саобраћајне површине су унутар комплекса, изграђене као прилазне 
саобраћајнице, манипулативни платои и манипулативне саобраћајнице а све у циљу 
добре комуникације и прилаза транспортних и доставних возила, различитих носивости. 
Све ове саобраћајне површине су асфалтиране и прилагођене возилима која 
свакодневно врше транспорт и услуге. 
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3.5. Мрежа и капацитети јавне комуналне инфраструктуре 

 

Комплекс ФПМ Агромеханика А. Д: Бољевац поседује два прикључка на градски 
водовод. Први прикључак је из ул. Ђорђа Симеоновића  Ø2“, а други прикључак је из 
ул. Обилићеве Ø1“. 

Канализација комплекса је прикључена на главни градски колектор Ø300 mm, а 
прикључак се налази на северозападној страни комплекса, на кп бр.2986 КО Бољевац, 
кроз коју пролази градски колектор. 

Своје отпадне воде из погона ФПМ Агромеханика одводи до свог постројења за 
третман индустријских вода и пре упуштања у главни градски колектор, преради и 
доведе на ниво комуналних вода. 

Постојећи објекти у комплексу ФПМ Агромеханика електричном енергијом се 
напајају из ТС 110/35/10kV ''Бољевац'', прикључним далеководом 10kV. Унутар 
комплекса постои једна ТС 10/0,4 kV, из којих се напајају објекти и постројења, чија 
снага задовољава тренутне потребе ФПМ Агромеханика А. Д. за напајањем електричном 
енергијом. 

Објекти унутар комплекса ФПМ „Агромеханика“ А. Д. Бољевац, прикључени су 
на интерни топловодни систем, чија се котларница налази у оквиру блока“А“ и блока 
„Б“, и чији капацитети задовоњавају тренутну потребу за топлотном енергијом. 

 

3.6. Заштићени објекти и споменици културе 

 
Према решењу надлежног Завода за заштиту споменика културе, на 

дефинисаном подручју нису уочена археолошка налазишта и археолошки предмети, 
нема заштићених објеката на основу Закона о културним добрима (''Сл.гласник РС'' 
бр.71/94). 

 
 

3.7. Зелене површине 

 

У оквиру комплекса, са леве и десне стране пута, зелене површине су уређене, 
налазе се између јавне површине пута и изграђених производних објеката и у ободним 
деловима комплекса, према суседним локацијама. 

Северни део комплекса је више озелењен, чак и са високим растињем према 
реци  Aрнаути. 
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Заштитно зеленило представља уређене зелене површине са приоритетном 
функцијом заштите те чини изолациони појас између планиране индустријске зоне и 
постојећег стамбеног ткива. 

Заштитно зеленило саобраћајница има за циљ изолацију пешачких токова и 
ободних зграда од саобраћаја стварајући повољне санитарно-хигијенске и 
микроклиматске услове за кориснике и повећава естетски квалитет.Заштитно зеленило 
саобраћајница се планира формирањем дрвореда и то од отпорних, крупнолисних, 
брзорастућих и однегованих садница лишћарских врста 

Зеленило у оквиру паркинг простора се планира тако да га чине појединачна 
стабла дрвећа распоређена да пружају адекватан хлад и сенку за паркирана возила, а 
уједно утичу  и на смањење загађења. 

Зеленило у оквиру површина остале намене се планира у зони пословања где се 
подизањем нових зелених површина са контрастом боја и форми хабитуса адекватно 
уређује и  оплемењује простор 
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4. ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ 

 

4.1. Циљеви уређења и изградње 

Израда Плана детаљне регулације за комплекс ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац 
у Бољевцу је неопходна како би се утврдили и дефинисали урбанистички критеријуми, 
смернице, решења и нормативи за нову изградњу, уређење и заштиту подручја како 
унутар комплекса тако и његове околине, решили имовинско правни односи и извршила 
компензација водног, пољопривредног и грађевинског земљишта. 

Циљ израде Плана детаљне регулације је да се омогући даљи континуирани 
развој већ изграђеног као и неизграђеног простора у оквиру комплекса ФПМ 
Агромеханика А. Д. Бољевац, обезбеди законски основ за издавање локацијских 
дозвола и одобрења за изградњу нових објеката, реконструкција и модернизација 
постојећих објеката и погона за производњу пољопривредних машина, као и пратећих 
пословних објеката. 

Уређење комплекса, планирани развој у складу са производњом и пословима 
ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац, израда стратешке процене утицаја на животну 
средину, су довољан доказ и потреба за израду Плана детаљне регулације. 

4.2. Изградња и проширење производних капацитета 

Услови, обавезе и техничке мере за нову изградњу и проширење производних 
капацитета произилазе из релевантне законске регулативе, које се Планом морају 
дефинисати а односе се на: 

 придржавање неопходних мера и услова заштите природе 
 планирање адеквантних планских решења кроз прецизно дефинисану 

намену површина 
 обезбедити могућности бољег функционалног повезивања и 

квалитетнијег употпуњавања 
 начин уређења и коришћења простора 
 обезбедити одговарајући проценат изграђености парцеле 
 уклапање нових објеката у амбијенталну целину простора 
 водити рачуна о појави негативних утицаја на животну средину 
 обезбедити адекватне зелене површине 
 обезбедити исправност у функционисању саобраћајница унутар 

комплекса 
 обезбедити доступност возилу за гашење пожара и довољан број паркинг 

места 
 обезбедити исправност и функционалност комплетне инфраструктуте 
 обезбедити заштиту ваздуха 
 решити одлагање комуналног и другог отпада, обезбедити адекватне 

локације и транспортне путеве за одвоз комуналног смећа. 
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5. КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА, ЗАШТИТЕ И УРЕЂЕЊА 

ПРОСТОРА 

5.1. Површине јавне намене 

 
Површина јавне намене јесте простор одређен за уређење или изградњу 

јавних површина или објеката за које се утврђује општи интерес у складу са посебним 
законом. 

 
 У обухвату Плана утврђене су површине јавне намене, а то су: 

 Катастарски пут који пролази кроз део комплекса кп.бр. 4877/2 према 
постојећим катастарским парцелама биће измештен. 

 Повезивање блокова А и Б биће омогућено колско-пешачким мостом преко реке 
Арнауте, ширине 4м и носивости 5т, који би био у функцији производних погона 
ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац 

 Веза између блока А и Ц предвиђа се преко улице 1.реда ул. Обилићеве. На 
простору блока Ц који је предвиђен за складиштење и утовар готових производа 
предвиђена је изградња утоварне рампе. 

 Улица Ђорђа Симеоновића која тангира комплекс са источне стране, биће 
смањена за површину паркинг простора који је раније компензиран између 
Општине Бољевац и ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац. 

 Зелена површина између комплекса и саобраћајнице 1. Реда ул. Обилићеве 
 Водне површине уређења корита реке Арнауте 

 
Регулациона линија јесте линија која раздваја површину јавне намене од 

површина предвиђених за друге намене. 
 
Регулационе линије су дефинисане аналитичко геодетским елементима и 

приказане на графичком прилогу. 

 

5.2. Намена површина 

 
Основни принципи при дефинисању намене површина засновани су на: 

 поштовању постојећег стања изграђености 
 поштовању планских условљености 
 рационалном коришћењу земљишта 
 искључивање становања 
 обезбеђивање услова за развој и обима изградње 
 рационалном решењу саобраћајних површина 
 рационалном решењу инфраструктурних система 
 обезбеђењу поштовања принципа еколошке заштите 

 
Овим Планом се територија комплекса ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац, према 

својој основној делатности, планира за: производне делатности, комерцијалне 
делатности, комуналне пунктове, саобраћајне површине, инфраструктурне коридоре, 
зелене површине и заштитно зеленило. 

 
Планирана намена површина приказана је на графичком прилогу. 
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5.3. Подела на урбанистичке целине  

 
Извод из ПГР-а подела на урбанистичке целине: 
 

  „УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 10 
  Комплекс ИМТ-а, пресечен је реком Арнаутом. Одлика ове целине је добра 
саобраћајна повезаност са главним правцима 
   

УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА 12 
  Захвата простор између реке Арнауте и магистралног пута Параћин-Зајечар. 
Због конфигурације терена није повољно за изградњу, па је под пољопривредним 
површинама и шумама.“ 
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1 11,1 0,41   0,56 0,19 0,36   0,85 0,17 0,55 4,96 2,27   0,56 0,20       

2 9,6               0,17   8,44         0,95     

3 16,7             0,85     11,98       1,70 2,22     

4 27,0 0,32   1,04         2,36 0,18 2,07       5,74 11,28 3,97   

5 50,4                   12,42         38,02     

6 8,3   4,03     0,55 3,36       0,31               

7 2,7 0,11 0,40               0,27 1,76   0,13         

8 27,8                   17,80         9,40 0,56   

9 3,3               0,82   2,49               

10 5,8                   0,67 0,03     4,74 0,34     

11 30,7     0,37               0,33 15,13     14,86     

12 6,6                           1,90 4,07 0,68   

13 43,2 0,51             0,26 0,43         12,44 29,59     

14 14,2                               5,96 8,29 

15 42,6                       19,13     23,51     

16 7,0               0,94             3,74 2,31   

укупно 1,35 4,43 1,97 0,19 0,91 3,36 1,71 4,71 1,16 61,41 4,39 34,26 0,69 26,73 137,97 13,48 8,29 
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Извод из ПГР-а плниране урбанистчке целине и зоне: 

„Зона 7 - "Радна зона" 

  Зона 7 је дисперзно распоређена по деловима града који су већ начети овом 
наменома налазе се уз јаке саобраћајнице.  То су привредно-технолошки, комунални и 
инфраструктурни комплекси као и просторинамењени стовариштима, магацинима и 
сервисима. 

  Уређење 

  Задржавају се ГУП-ом из 1986. г. планирани простори за намене радне зоне. За 
велике индустријске системе је предвиђена трансформација: власничка, производна и 
просторна, вероватно на мање комплексе у оквиру радне зоне. За сваки случај одређују 
се услови кроз издавање Локацијске дозволе - с тим да се за индустрију ради Претходна 
анализа утицаја на животну средину и Пројекат препарцелације ако се заузима више од 
једне постојеће парцеле или предвиђа препарцелација 

  Зона 9 - "Заштитно зеленило" 

  Заштитно зеленило је пратећи садржај и служи као тампон зона између 
становања и индустрије и магистралне саобраћајнице. У оквиру грађевинског рејона 
заштитно зеленило је лоцирано на неприступачном,  стрмом терену уз насеље Станично 
брдо и као линијски коридор уз магистралну саобраћајницу у урбанистичким целинама 3 
и 14.“ 

Комплекс ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац по својој изграђености, распоредом 
производних, складишних и других објеката у простору, саобраћајним токовима и 
главним саобраћајним правцима, процесу производње, технолошким и другим 
захтевима, природно је подељен на три урбанистичке целине: БЛОК А, БЛОК Б и БЛОК 
Ц. 

БЛОК А је североисточно оријентисан у односу на цео комплекс. Захвата 
површину од око 16.156,62м2, на коме су већ изграђени грађевински објекти, са 
пратећом саобраћајном и комуналном инфраструктуром, као и са уређеним зеленим 
површинама, од тога изграђене површине имају површину П = 6.052,70м2, интерне 
саобраћајнице имају површину од П = 793,57м2, и зелене површине имају површину од 
П = 9.310,35м2. 

Имајући у виду индекс заузетости парцеле добија се:  
- за изграђене површине износи 37,42%, 
- за интерне саобраћајнице износи 4,91%, 
- за зелене површине износи 57,67%, 

БЛОК Б заузима простор северозападно односно источно од корита реке 
Арнауте. Захвата површину од око 30.246,15м2, на коме су већ изграђени грађевински 
објекти (производни и управа и администрација), са пратећом саобраћајном и 
комуналном инфраструктуром, као и са уређеним зеленим површинама, од тога 
изграђени простор има површину П = 11.617,84м2, интерне саобраћајнице и 
манипулативне површине у оквиру блока имају површину од П = 13.455,17м2, и зелене 
површине имају површину од П = 5.173,14м2. 
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Имајући у виду индекс заузетости парцеле добија се:  
- за изграђене површине износи 38,41%, 
- за интерне саобраћајнице и манипулативне површине у оквиру 

блока износи 44,49%, 
- за зелене површине износи 17,10%, 

 

БЛОК Ц је јужно оријентисан у односу на цео комплекс и југозападно од улице 
Обилићеве. Захвата површину од око 7.630,24м2, на коме су већ изграђени грађевински 
објекти (магацини), са пратећом саобраћајном и комуналном инфраструктуром, као и са 
уређеним зеленим површинама, од тога изграђене површине имају површину П = 
2.589,28м2, интерне саобраћајнице и манипулативне површине у оквиру блока имају 
површину од П = 3.275,28м2, и зелене површине имају површину од П = 1.765,68м2. 

Имајући у виду индекс заузетости парцеле добија се:  
- за изграђене површине износи 33,93%, 
- за интерне саобраћајнице и манипулативне површине у оквиру 

блока износи 42,93%, 
- за зелене површине износи 23,14%, 

 

5.4. Правила уређења 

 

Пошто ПГР-ом нису дефинисана правила уређења за Зону 7 – „Радна зона“, овим 
Планом дефинишу се правила уређења за предметну зона, а у складу са Правилником о 
општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“ бр. 
50/2011). 

Планом генералне регулације Бољевца, постојеће намена се задржава, са 
могућношћу проширења, – радна зона и  заштитно зеленило око реке Арнауте. 
Комплекс ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац је подељен на три урбанистичке целине: 
БЛОК А, БЛОК Б и БЛОК Ц, у оквиру кога је планирана изградња пословно – 
комерцијалног објекта. Овакав принцип формирања блокова у оквиру комплекса је већ 
постојећа физичка подела комплекса реком Арнаутом и ул. Обилићевом. 

У оквиру границе подручја плана детаљне регулације  налазе се и површине 
јавне намене, као што су путно земљиште проласка регионалног пута Р247 – ул. Ђорђа 
Симеоновића, саобраћајница 1. реда ул. Обилићева и водно земљиште и водоток реке 
Арнауте, који није у целости уређен али за шта постоји Пројекат уређења реке Арнауте. 
Оно што се планом предвиђа као нова површина јавне намене, а уоквиру комплекаса, је 
продужетак ул. Тимочких батаљона са прикључењем на ул. Обилићеву, у оквиру блока 
„А“. Такође планирана је и изградња нових површина интерних саобраћајница, и 
интерни мост на реци Арнаути, у циљу што боље повезаности технолошог процеса 
производње између блокова „А“ и „Б“. 

За палниране објекте у појединим урбанистичким целинама – блоковима 
Локацијским дозволама утврдиће се услови уређења и изградње за сваки појединачни 
инфраструктурни и грађевински објекат. Таође, приликом издавања локацијске дозволе 



 
13 

__________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
План детаљне регулације kомплекса ФПМ Агромеханика Бољевац 

 
 

утврдиће се и посебни услови за пројектовање и изградњу површина и објеката јавне 
намене, у циљу приступачности особама са инвалидитетом, а у складу са стандардима 
приступачности. 

Мере енергетске ефикасности за постојеће и нове објекте дате су у посебном 
прилогу. 

 

 
 

5.5. Правила грађења 

 

 

Пошто ПГР-ом нису дефинисана правила уређења за Зону 7 – „Радна зона“, овим 
Планом дефинишу се следећа правила грађења за предметну зону, а у складу са 
Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник 
РС“ бр. 50/2011). 

- У делу комплекса могу се формирати парцеле минималне величине 
800,00м2, а максимум није орграничен. 

- Постојећи објекти могу се реконструисати у постојећим габаритима уз 
евентуално повећање волумена по висини и по потреби технологије. Нова 
доградња може се извршити према датим условима за нове објекте. 

- Грађевинске и регулационе линије дате су на графичком прилогу. 
- Објекти који служе основној намени – производњи спратности су Вп + 0. 

Остали пратећи објекти могу битии и спратности до П + 1 + Пк, односно 
спратности П + 2. 

- Максимална висина надзитка на објектима са поткровљем износи 1,60м 
од пода до прелома кровне конструкције. 

- Изграђеност парцеле износи максимално 60%, а коефицијент 
искоришћености износи 1,5. 

- Ограђивање грађевинске парцеле врши се зиданом или транспарентном 
оградом максималне висине 2,20м. Ограда на делу грађевинске парцеле уз 
новопројектоване приступне саобраћајнице поставља се на регулацији 
саобраћајница. 

- Изузетно се може дозволити већа висина у деловима ограде између две 
грађевинске парцеле као заштитне ограде, у спречавању одређених 
опасности, што се доказује одређеним елеборатом. 

- Паркирање и гаражирање возила врши се изкључиво унутар грађевинске 
парцеле, по принципу 1 паркинг место на 200м2 корисног простора. 

У Блоку „Ц“ је планирана изградња пословно – комерцијалног објекта, 
спратности П + 2, оквирне бруто површине  1.858,02м2, за овај објекат је потребно 
обезбедити довољан број паркинг места унутар парцеле. 
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За блок „А“: 

Степен заузетости 
парцеле - блока 
% индекс 
изграђености 

Максимална 
спратност 

Површина 
парцеле - блока 

Ширина фронта 
парцеле - блока 

od 37,42%, 

od 0,37 
 Вп + 0 око 16.156,62м2 

Око 127,00м 

 
 

 

За блок „Б“: 

Степен заузетости 
парцеле - блока 
% индекс 
изграђености 

Максимална 
спратност 

Површина 
парцеле - блока 

Ширина фронта 
парцеле - блока 

od 38,41% 

od 1,15 
 П + 2 око 30.246,15м2 

Око 240,00м 

 
 

За блок „Ц“: 

Степен заузетости 
парцеле - блока 
% индекс 
изграђености 

Максимална 
спратност 

Површина 
парцеле - блока 

Ширина фронта 
парцеле - блока 

od 33,93% 

od 1,02 
 П + 2 око 7.630,24м2 

Око 148,00м 

 
 

5.6. Мрежа комуналне инфраструктуре 

На основу техничких услова добијених од јавних комуналних организација, 
производни погони комплекса ФПМ Агромеханика су прикључени на јавну комуналну 
инфраструктуру и њихови капацитети задовољавају садашње потребе. 

Постојећи прикључак Ø2“, на водоводну мрежу је из ул. Ђорђа Симеоновића, а 
прокључак од Ø 1“ је из ул. Обилићеве. 

Канализација комплекса је прикључена на главни градски колектор Ø300мм, а 
прикључак се налази на северозападној страни комплекса. 
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Своје отпадне воде из постројења ФПМ Агромеханика, одводи до свог 
постројења за третман индустријских вода и пре упуштања у главни градски колектор, 
преради и доведе на ниво комуналних вода. 

Постојећи објекти у комплексу ФПМ Агромеханика' електричном енергијом се 
напајају из ТС 110/35/10kV ''Бољевац'', прикључним далеководом 10kV. Унутар 
комплекса постоји једна ТС 10/0,4 kV, из којих се напајају објекти и постројења. 

Услове за проширење капацитета или замену, инвеститор ће сам прибавити 
приликом издавања Локациске дозволе за евентуалну реконструкцију или нову 
изградњу. 

Објекти у оквиру комплекса прикључени су на постојеће сопствене топлотне 
изворе система даљинског грејања. У блоку А налази се објекат котларнице који 
користи чврсто гориво за загревање објеката из овог блока. У блоку Б налази се 
котларница која користи чврсто горивоза загреванје обејката из блока Б.  

Објекти у блоку Ц нису прикључени на топлотни извор. Планира се прикњучење 
обејката на топлотни извор у блоку Б изградњом топловодне мреже. 

Топлотни извори задвољавају потребе за загревање прокључених објеката у 
блоковима А и Б. За објекте који нису прикључени у блоковима А и Б и  објекти у блоку 
Ц, као и за планиране објекте извршиће се реконструкција постојећих топлотних 
извора. 

На основу економско техничких анализа постојећих топлотних извора 
приступиће се изградњи топловода и повећање капацитета једног топлотног извора. 

У зависности од повећања капацитета производње урадиће се анализа постојеће 
инфраструктуре и утврдити да ли постоји потреба за повећањем капацитета. 

Према извод из ПГР-а: 

„Постојеће стање: Бољевац се напаја електричном енергијом преко 
трафостанице 35/10 кВ Бољевац капацитета и инсталисане снаге 2х4 МВА. ТС 35/10 кВ 
„Бољевац“ је у електроенергетски систем укључена из три правца: ДВ 110кВ Бољевац – 
Зајечар 2, ДВ 35 кВ Бољевац  - Боговина 8, и ДВ 35кВ Бољевац – Мирово. Постојеча ТЦ 
35/10 кВ и надземни водови 35кВ у нормалном погону у потпуности задовољава 
електроеергетске потребе напајаног подручија, са довољном резервом за прихват 
додаатних оптерећења. Дистрибуција електричне енергије врши се преко већег броја ТС 
10/0,4кВ. Постојеће ТЦ 10/0,4кВ су углавном називаних капацитета 400кВА, по 
конструкцији објекта зидане или МБТС. 

Планирано: планирано је да се постројење  ТС 110/35 кВ Бољевац и далековод 
110кВ бр. 1212који сад раде на ниском напону 35кВ, ставе под напон 110кВ. Будућом 
изградњом далековода 110кВ од ТС 110/35 кВ Бољевац од Сокобање формирао би се 
још један правац електроенергетског повезивања централне и источне Србије. 
Планирана је изградња 16 нових ТС 10/0,4 кВ.“ 



 
16 

__________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
План детаљне регулације kомплекса ФПМ Агромеханика Бољевац 

 
 

Постојећа ТС унутар комплекса ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац задовољава 
постојеће потребе, а дефинисање повећања постојећих капацитета и локација будућих 
електроенергетских објеката извршиће се при изради пројектне документације, према 
потребама корисника. 

Према извод из ПГР-а: 

„Постојеће стање: АТЦ града Бољевца је по херархији чворна централа повезана 
на галвну централу мрежне групе у Бору. Између чворне централе у Бољевцу и главне 
централе у Бору положен је оптички кабл. Од АТЦ су положени споњни путеви ка 
крајњим телефонским централама КТЦ Добропољр, КТЦ Луково – Криви вир и КТЦ 
Боговина. Телефонска мрежа града Бољевца обухвата 17  кабловских подручија. 
Постојећа телефонска инфраструктура не задовољава у потпуносит тренутне потребе 
претплатника. 

Планирано: Планом је предвиђено полагање оптичког кабла на правцу Мирово – 
Илино. Такође је потребно појачати капацитете постојећих кабловских подручија 
полагањм нових каблова, по трасама постојећих и формирање нових кабловских 
подручија у деловима са већом изградњом стамбених и пословних, односно 
индустријских објеката. Постојеће телекомуниокационе објекте који функционишу у 
класичним режимима рада заменити дигиталним.“ 

5.7. Регулација објеката и саобраћајница 

 

У изграђеним зонама се задржава постојећа регулација објеката и 
саобраћајница. У овим зонама објекти и саобраћајнице су изграђени према потребама, 
нормативима и углавном су усклађени према технолошким процесима производње који 
се у њима обавља. У овим зонама постоје и стари објекти, објекти који су грађени у 
моменту настанка ФПМ Агромеханика али постоје и објекти новијег датума градње, који 
су у потпуности прилагођени процесу производње, изграђени по важећим законским 
прописима и нормативима. 

Изграђени објекти својим габаритима и положајем у простору углавном су 
усклађени са грађевинским линијама, одстојањима од јавног пута а што је најбитније 
усклађени са саобраћајним површинама тако да се комуникација унутар блокова одвија 
добро и неометано, као и комуникација између два блока. 

У зонама где је предвиђена нова изградња грађевинске линије прате 
грађевинске линије већ изграђених објеката према јавној површини-путу. 

Комплекс је подељен на три функционалне целине - блока А, Б и Ц које су 
детерминисане коридорима реке Арнауте и примарним саобраћајницама – ул. 
Обилићевом, ул. Тимочки батаљон и ул. Ђорђа Симеоновића- регионалним проласком 
пута Р247 Бољевац-Валакоње- Злот- Бор. Комуникација у оквиру комплекса одвија се 
постојећим интерним саобраћајницама и манипулативним површинама.  

 



 
17 

__________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
План детаљне регулације kомплекса ФПМ Агромеханика Бољевац 

 
 

Везе између блокова А и Б остварене новопројектованим друмским мостом преко 
реке Арнауте  ширине 4,00м и носивости 50т, и служи ће као саставни део конкретне 
собраћајнице у оквиру индустријског комплекса ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац и 
биће затвореног типа. 

  Веза између блокова Б и Ц одвија ће се преко ул. Обилићеве. У оквиру 
комплекса Ц предвиђена је изградња стоваришног простора са утоварно-истоварном 
рампом. 

Комплекс Б је производног карактера у оквиру кога су предвиђени саобраћајни 
платои за комуникацију између постојећих погона као и изградња проитивпожарне 
саобраћајнице и изградња паркинг простора за запослене. Приступ административном 
делу је са ул. Ђорђа Симеоновића, док је приступ запослених и репроматеријала 
предвиђен са ул. Обилићеве. 

- Попречни профил ул. Обилићеве је 2+1,5+2х3,5+1,5+2 = 14м 

- Попречни профил ул. Тимчки батаљон је 2х2,5 = 5м 

- Попречни профил ул. Ђорђа Симеоновића је 2+2+2х3,5+2+2 = 15м. 

5.8. Уређење зелених површина 

 

 Концепт уређења зелених површина заснован је на поштовању услова заштите, 
као и пејзажног уређења који функционално треба да допринесу уклапању планиране 
намене у окружење, побољшају естетско и хигијенско-здравствено стање средине. 

 Зеленило планског подручја се третира као: 

- Зеленило у оквиру површина јавне намене 
- Зеленило у оквиру површина остале намене 

Пре било какве интервенције неопходно је снимити терен, постојећу и 
квалитетну вегетацију, здраве и правилно формиране јединке сачувати при уређењу 
слободних површина свих намена и уклопити у планирано решење. Избор нових врста 
прилагодити датим условима средине; у поступку озелењавања испоштовати техничке 
нормативе садње; садни материјал мора бити расаднички однегован са правилно 
развијеним и неоштећеним кореном и надземним делом, без обољења ентомолошке и 
фитопатолошке природе. Након садње неопходно је спроводити правилне мере 
одржавања, неговања и заштите зеленила. 

  Зеленило у оквиру површина јавне намене чини: 

- Заштитно зеленило  
- Заштитно зеленило саобраћајница 
- Зеленило уз реку 
- Зеленило у оквиру паркинг простора 
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Заштитно зеленило представља уређене зелене површине са приоритетном 
функцијом заштите те чини изолациони појас између планиране индустријске зоне и 
постојећег стамбеног ткива. Основна функција је смањење неповољних услова средине 
( ублажавање доминантних ветрова, те га треба садити управно на правац дувања 
,,главног“ најчешћег ветра, смањење индустријских загађења, одбрана од извора буке, 
прашине...). 

Заштитно зеленило саобраћајница има за циљ изолацију пешачких токова и 
ободних зграда од саобраћаја стварајући повољне санитарно-хигијенске и 
микроклиматске услове за кориснике и повећава естетски квалитет. 

Заштитно зеленило саобраћајница се планира формирањем дрвореда и то од 
отпорних, крупнолисних, брзорастућих и однегованих садница лишћарских врста. 

Услови које треба испоштовати при формирању дрворедног зеленила су: 

- при подизању дрвореда мора се узети у обзир ширина улице, ширина 
тротоара, близина и висина грађевинских објеката, удаљеност од подземних 
и надземних инсталација; 

- приликом садње дрвореда држати се техничко-инжењерских метода; 
- садни материјал мора бити здрав, правилно расаднички однегован, са 

формираном крошњом на минимум 2м од кореновог врата; 
- треба искључити врсте дрвећа са развијеним површинским кореном, како би 

се избегло деформисање тротоара; 
- изабране врсте треба добро да подносе орезивање која је и основна мера 

неге дрвореда; 
- за једну улицу одабрати исту врсту приближно исте старости, треба 

избегавати мешање врста јер не дају исти ефекат због разних димензија и 
облика круне, боје листа и сл. 

- не садити женске примерке дрвећа који својим плодовима прљају улицу и 
додатно угрожавају пролазнике; 

- стабла садити на растојању од 6 – 8м; 
- стабла садити у садне јаме тако да површина земље око стабла остане 

непокривена (пречник отвора најмање 120цм) како би се омогућило 
нормално проветравање земљишта и заливање, а површину око дебла 
заштитити металном решетком; 

- након садње спроводити обавезне мере одржавања, правилног орезивања, 
неге и заштите над новоформираним дрворедом. 

Зеленило у појасу реке Планом је предвиђена шетна стаза уз реку Арнауту коју 
треба оплеменити зеленилом. Неопходно је прилагодити врсте растиња датим условима 
средине и изабрати праву форму озелењавања у зависности од величине датог 
простора. Препоручљиво је подизање травнатих површина, мањих групација шибља и 
дрвећа. 

Зеленило у оквиру паркинг простора се планира тако да га чине појединачна 
стабла дрвећа распоређена да пружају адекватан хлад и сенку за паркирана возила, а 
уједно утичу  и на смањење загађења. Предлаже се за усправно паркирање на три 
паркинг места по једна садница, а за подужно на свака два паркинг места по једна 
садница. Избор врста свести на отпорна и крупна стабла, широких крошњи лишћарских 
врста која ће бити отпорна на штетне гасове и прашину. 
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Саднице морају бити расаднички однеговане, са формираном крошњом на 
минимум 2,0м од кореновог врата, без ентомолошких, фитопатолошких и физичких 
оштећења. 

Зеленило у оквиру површина остале намене  

Зеленило у оквиру површина остале намене се планира у зони пословања где се 
подизањем нових зелених површина са контрастом боја и форми хабитуса адекватно 
уређује и  оплемењује простор. 

Око управне зграде планирати партерно озелењавање кроз пројекте 
хортикултурног уређења, са квалитетно формираним травњацима и декоративним 
жбунастим и цветним врстама како би се истакла архитектура саме управне зграде. 

На осталим слободним површинама задржати здрава стабла и допунити их 
уколико то простор дозвољава мањим пејзажним целинама (групацијама лишћара, 
четинара, шибљем различите спратности и колоритним цветним аранжманима уз 
обавезне травњаке и пешачке стазе). Избор врста биљног материјала зависиће од 
величине простора за озелењавање, али и испуњавања осим декоративних, 
микроклиматских и санитарно-хигијенских функција.  

 
 
 
 
 
 

5.9. Мере за повећање енергетске ефикасности планираног 
подручја 

 

Када је реч о мерама, под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које 
се примењују у циљу смањења потрошње енергије. Без обзира да ли је реч о техничким 
или нетехничким мерама, или о променама у понашању, све мере подразумевају исти, 
или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда. Најчешће мере које се 
предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања енергетске ефиксности су: 

- замена необновљивих енергената обновљивим 
- замена енергетски нефеикасних портошача ефикасним  
- изолација простора који се греје  
- замена дотрајале столарије у просторима који се греју  
- уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије  
- увођење тарифних система од стране дистрибутера који ће подстицати 

штедњу енергије и сл.  
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Овим Планом се секторски дефинишу регулаторне и подстицајне мере, као и 
техничке и организационе мере.  

Сектор индустрије - На планском подручју потребно је остварити смањење потрошње 
енергије за 15 % у периоду до 2012. године (према Стратегији) спровођењем следећих 
мера: 

- побољшање контроле и регулисања процеса коришћења енергије у свим 
индустријским групацијама, чиме се повећава енергетска ефикасност за 5%; 

- коришћење отпадне топлоте из енергетских постројења и производних процеса 
као потенцијал за повећање енергетске ефикасности и до 20%;  

- енергетска интеграција производног процеса (поготову у хемијској индустрији), 
као потенцијал за повећање енергетске ефикасности топлотних система 
производних погона и до 5%.  

 

5.10. Мере заштите  животне средине  

 

Комплекс ФПМ Агромеханика, представља извор потенцијално негативних 
утицаја на стање животне средине, обзиром на садржаје и активности које се одвијају у 
границама Плана детаљне регулације комплекса ФПМ Агромеханика А.Д. Бољевац.  

Дефинисање мера заштите извршено је на основу анализе стања животне 
средине, процене могућих утицаја Плана на животну средину и медијума животне 
средине за које је утврђено да могу бити изложени највећем утицају. 

Мере за ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на 
животну средину 

Опште мере заштите животне средине дефинисане су на основу потреба за 
заштитом у границама Плана као и на основу смерница заштите животне средине у 
плановима вишег хјерархијског нивоа. Дефинисање општих мера заштите, представља 
основ за дефинисање посебних мера и њихово спровођења кроз имплементацију 
планског документа. 

Заштита ваздуха 

Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју Плана детаљне регулације, 
обухвата мере превенције и контроле емисије загађујућих материја из свих извора 
загађења (покретних и стационарних), како би се спречио и умањио њихов утицај на 
квалитет ваздуха и минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну средину и 
здравље становништва. 

Опште мере за спречавање и смањење загађивања ваздуха  

 смањење негативних утицаја на квалитет ваздуха који настају услед активности 
у оквиру комплекса, спровођењем техничко-техниолошких мера заштите на свим 
постојећим и планираним објектима и технолошким јединицама; 
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 прелазак на еколошки прихватљиве енергенте у производњи топлотне нергије; 
 планиране саобраћајнице пројектовати у складу са меродавним саобраћајним 

оптерећењем тако да се постигне боља саобраћајна проточност;  
 дефинисати и утврдити трасе транспорта опасних и штетних материја; 
 формирати  зону дрворедног зеленила (једностраног/обостраног, једноредног 

/дворедног/ вишередног, једноспратног/вишеспратног), дуж постојећих и 
планираних саобраћајница и уз границу комплекса; 

 зелени заштитни појас формирати од високог, средњег и ниског растиња у 
гајеном склопу, а садни материјал треба да чине врсте које су биолошки 
постојане у датим условима, отпорне на загађујуће материје, у комбинацији 
ситнолисних листопадних и зимзелених врста како би био у функцији заштите и 
у зимском периоду године; 

 извршити пејзажно и партерно уређење свих паркинг површина избегавањем 
формирања великих компактних асфалтних површина; 

 вршити мониторинг квалитета ваздуха, према утврђеном Програму, на свим 
емитерима загађујућих материја у комплексу; 

 обавезано је покретање поступка процене утицаја пројеката, постројења, 
објеката, технологија и радова који могу утицати на квалитет и капацитет 
животне средине. 

Заштита вода 

Кроз планско подручје протиче река Арнаута, лева притока Црног Тимока. 
Заштита овог површинског тока и подземних вода на планском подручју у директној је 
вези са заштитом овог ресурса на територији целе општине. Заштита и унапређење 
квалитета вода заснована је на мерама и активности којима се њихов квалитет штити и 
унапређује, а преко мера забране, превенције, обавезујућих мера заштите, контроле и 
мониторинга. 

Опште смернице и мере заштите вода: 

 обавезно је прикључење свих постојећих и планираних објеката у обухвату 
Плана на постојећу комуналну инфраструктуру у оквиру комплекса ФПМ 
Агромеханика; 

 обавезан је третман свих отпадних вода које настају или ће настајати у обухвату 
Плана детаљне регулације до нивоа комуналних вода, а пре упуштања у јавну 
канализацију; 

 забрањено је испуштање у јавну канализацију свих отпадних вода које садрже 
хазардне супстанце изнад прописаних вредности, које могу штетно деловати на 
могућност пречишћавања вода из канализације и могу оштетити канализациони 
систем; 

 обавезно је обезбеђење редовног функционисање уређаја за пречишћавање 
отпадних вода и вођење дневника рада уређаја; 

 неопходно је, у случају повећања капацитета производње који би се одразио на 
повећање колучине отпадних вода, доградити постројење за пречишћавање 
отпадних вода уградњом реактора за интензивно физичко-хемисјко 
пречишћавање (флотација, коагулација са флокулацијом и примарним 
таложником); 

 неопходно је испитивање количине испуштених отпадних вода уређајем за 
континуирано мерење протока отпадних вода; 
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 обавезно је испитивање биохемијских и физичких параметра квалитета отпадних 
вода ангажовањем овлашћене институције (правно лице) у складу са Законом о 
водама; 

 неопходно је достављање извештаја о извршеним мерењима, квартално 
надлежним институцијама, 

 обавезан је претходни третман потенцијално зауљених атмосферских вода са 
манипулативних и осталих површина преко сепаратора-таложника уља и масти 
до законом захтеваног нивоа пре упуштања у реципијент – атмосферску 
канализацију.  

Заштита земљишта 

Земљиште у обухвату Плана је изграђено грађевинско земљиште и нема 
бонитетну вредност. Највећи део педолошког слоја је уклоњен при уређењу комплекса 
и његовом привођењу намени. Слободне површине су затрављене.  

Опште мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета 
земљишта (систем заштите земљишног простора) и његово одрживо коришћење.  

Посебне мере заштите земљишта од загађивања и деградације 
обухватају:  

 обавезно планирање и спровђење превентивних мера заштите приликом 
коришћења земљишта за све делатности за које се очекује да ће знатно 
оштетити функције земљишта; 

 повећање нивоа комуналне хигијене у оквиру комплекса; 
 управљање отпадом у складу Планом управљања отпадом и важеће законске 

регулативе - није дозвољено депоновање и одлагање отпада и отпадног 
материјала ван утврђених правила и прописаних услова; 

 обавезно управљање отпадним водама у складу са Законом о водама („Сл. 
гласник РС” бр. 30/10) и интерним Планом управљања отпадним водама; 

 у случају изградње нових објеката, откопавање вршити тако да се не угрози 
стабилност терена на локацији и у окружењу. 

Заштита и унапређење природе и пејзажа  

За потребе израде Плана и Стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације комплекса ФПМ Агромеханика Бољевац, Завод за заштиту природе Србије је 
издао услове заштите природе (бр. 020-2333/2 од 14.10.2011. године) према којима на 
подручју Плана детаљне регулације нема заштићених природних добара. Услови и мере 
заштите природе Завода за заштиту природе су имплементиране у овај документ. 

Заштита од буке и вибрација 

Заштита од буке обухвата спровођење техничких и биолошких мера заштите 
како би се умањили негативни утицаји које повишен ниво буке може имати по 
становништво у окружењу.  
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Мере заштите од буке и вибрација: 

 обавезна је реализација појаса заштитног зеленила у оним деловима планског 
подручја у који могу представљати потенцијалне изворе буке у складу са 
просторним могућностима – уз границу комплекса, дуж саобраћајница и на 
слободним површинама;  

 избор зеленила мора бити прилагођен зонским и локацијским условима, у складу 
са пејзажним и еколошко-биолошким захтевима; 

 обавезно је озелењавање паркинг простора; 
 успостављање посебног саобраћајног режима у зонама са могућим или 

очекивано повећаним интензитетима буке; 
 обавезна је Процена утицаја на животну средину за објекте и делатности, 

потенцијалне изворе буке и вибрација, 
 све планиране објекте који производе буку и вибрације изградити са 

антизвучном заштитом, а опрему инсталирати уз фундирање које редукује 
преношење вибрација у животну средину. 

Заштита од нејонизујућег зрачења  

Заштита од нејонизујућих зрачења – обухвата услове и мере заштите 
здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, 
услове коришћења извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и 
услове при планирању, коришћењу и уређењу простора.  

Опште мере заштите од нејонизујућег зрачења:  

 обавезно је одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од 
посебног интереса; 

 обавезно је обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других 
услова за спровођење заштите од нејонизујућих зрачења; 

 обавезно је вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног 
интереса; 

 обавезно је означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и 
зоне опасног зрачења на прописани начин; 

 обавезно је спровођење контроле и обезбеђивање квалитета извора 
нејонизујућих зрачења од посебног интереса на прописани начин; 

 обавезна је примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења; 
 обавезна је контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној 

средини и контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења; 
 обавезно је систематско испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у 

животној средини; 
 обавезно је информисање становништва о здравственим ефектима излагања 

нејонизујућим зрачењима и мерама заштите и обавештавање о степену 
изложености нејонизујућим зрачењима у животној средини. 
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Заштита од хемикалија хемијског удеса, интегрисано спречавањe и 
контрола загађивања животне средине 

Обавезне мере заштите животне средине од хемикалија - у циљу заштите 
здравља људи и животне средине на подручју Плана детаљне регулације обавезно је 
успостављање интегралног управљање хемикалијама.  

Обавезе оператера који управља хемикалијама: 

1. оператер који управља хемикалијама мора предузимати мере у циљу 
спречавања негативних утицаја хемикалија на здравље људи и животну 
средину;  

2. опасна хемикалија се замењује безбеднијом алтернативом када год је то могуће; 
3. свака хемикалија и одређени производи морају бити класификовани, обележени 

и паковани у складу са Законом; 
4. оператер је дужан да складишти опасне хемикалије на начин да се не угрози 

живот и здравље људи и животна средина, а са њиховим остацима и празном 
амбалажом поступа у складу са прописима којима се регулише управљање 
отпадом. 

Заштита од хемијског удеса (одредбе SEVESO II Директиве) - заштита од 
изненадног и неконтролисаног догађаја који настаје ослобађањем, изливањем или 
расипањем опасних материја, обављањем активности при производњи, употреби, 
преради, складиштењу, одлагању или дуготрајном неадекватном чувању. 

SEVESO постројење - постројење у којем се обављају активности у којима је 
присутна или може бити присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од 
прописаних, (где се опасне материје производе, користе, складиште или се њима 
рукује) и укључује сву опрему, oбјекте, цевоводе, машине, опрему, алате, интерне 
колосеке и депое, складишта и осталу пратећу опрему у функцији постројења.  

Оператери SEVESO постројења, према количинама из Листе опасних материја 
и њихових количина и Листе својстава и класа опасних материја и њихових количина, у 
обавези су да израде: 

 Политику превенције удеса по достављању Обавештења надлежном органу 
ресорног Министарства - Оператери SEVESO постројења нижег реда;  

 Извештај о безбедности и План заштите од удеса - Оператери SEVESO 
постројења  вишег реда;  

Оператер SEVESO постројења је у обавези да, уколико се деси хемијски удес 
на локацији, одмах о хемијском удесу обавести ресорно Министарство, јединицу 
локалне самоуправе и органе надлежне за поступање у ванредним ситуацијама у складу 
са прописима којима се уређује заштита и спашавање. 

Оператер SEVESO постројења нижег реда у обавези је да изради документ - 
Политику превенције удеса и да Министарству, пре израде Политике превенције удеса, 
достави Обавештење. 
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Оператер SEVESO постројења вишег реда у обавези је да изради и достави 
Министарству Извештај о безбедности и План заштите од удеса. 

Оператери који нису SEVESO постројење а који имају на својој локацији 
(комплексу) значајне количине опасних материја, у циљу заштите од хемијског удеса у 
обавези су да поступају у складу са Законом о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ 
бр. 111/09). 

План заштите од хемијског удеса општине Бољевац - Екстерни план 
заштите од удеса, је обавезан документ који локална самоуправа мора донети на 
основу планова заштите од удеса оператера који се налазе на њеној територији, у 
складу са Законом о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/09). 

Процена ризика у случају настанка хемијског удеса - заштита од хемијских 
удеса и загађивања животне средине при производњи, превозу и складиштењу опасних 
материја у постројењима и инсталацијама, оствариваће се превентивним мерама које 
обухватају активности које се спроводе у постројењима и на коридорима превоза 
опасних материја, а у циљу смањења могућности настанка удеса и могућих последица. 
Решавање проблема управљања еколошким ризиком при транспорту опасних материја 
зависиће од динамике реконструкције и ревитализације постојећих и реализације 
планираних саобраћајница, на основу чега ће се трасе превоза опасних материја 
утврђивати општинском нормативом (посебним одлукама у складу са Законом и планом 
намене простора). У начелу, за превоз опасних и штетних материја дозвољено је 
користити деонице аутопутева и државних путева првог и другог реда које пролазе кроз 
подручја нижих густина становања и мање насељености. Ограничење се не односи на 
превоз нафтних деривата у цистернама капацитета до 10 t. 

Циљ интегрисаног спречавања загађивања животне средине је да се: 

- смањи или минимализује емисије у све медијуме животне средине, 
- успостави висок ниво заштите животне средине, 
- минимализује потрошња сировине и енергије,  
- поједностави и ојача улогу контролних органа власти, 
- укључи јавност у свим фазама процеса (Архуска конвенција); 

Интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине засновано је 
на начелу предострожности, начелу интегрисаности и координације, начелу одрживог 
развоја, начелу хијерархије управљања отпадом, начелу „загађивач плаћа” и начелу 
јавности. Према прелиминарном списку постојећих постројења која подлежу издавању 
интегрисане дозволе урађеном на основу Закона о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/04) и Уредбе о врстама активности 
и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник РС бр. 84/05), ФПМ 
Агромеханика на спада у IPPC постројења. 

Сва постојећа постројења и активности која се не налазе на Прелиминарном 
списку, а сходно Уредби о врстама активности и постројења за које се издаје 
интегрисана дозвола („Сл. гласник РС“, бр. 84/05) подлежу обавези прибављања 
интегрисане дозволе, дужни су да надлежном органу поднесу захтев за добијање 
интегрисане дозволе у складу са Уредбом о утврђивању Програма динамике подношења 
захтева за интегрисане дозволе („Сл.гласник РС“, бр. 108/08). 
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Управљање отпадом и амбалажним отпадом 

Концепт управљања отпадом на подручју Плана детаљне регулације комплекса 
ФПМ Агромеханика А.Д. Бољевац мора бити заснован на укључивање у систем 
управљања отпадом на територији општине Бољевац као и на примени свих неопходних 
организационих и техничких мера којима би се минимализовали потенцијални негативни 
утицаји на квалитет животне средине. 

Мере управљања отпадом дефинисане су на основу смерница из докумената 
вишег реда као и на основу процењене количине и карактеристика отпада који ће 
настајати на подручју Плана. Обзиром да се ради о индустријском комплексу у оквиру 
кога се врши прерада призводња пољопривредних машина може се говорити о 
настајању: 

 Отпада из процеса производње – метална струготина, метални опиљци, комади 
метала, отпадна уља; 

 Отпадног муља из постројења за пречишћавање отпадних технолошких вода; 
 Комуналног отпада, 
 Амбалажног отпада, 
 Биоразградивог отпада из кухиње. 

Опште мере управљања отпадом: 

- вршити сакупљање, разврставање и безбедно одлагање отпада који настаје на 
лоакцији;  

- уклањање отпада вршити се према врсти и категорији отпада, према извршеној 
категоризацији и карактеризацији, сагласно важећој Законској регулативи; 

- произвођач или увозник чији производ после употребе постаје опасан отпад у 
обавези је да тај отпад преузме после употребе без накнаде трошкова и са њима 
поступи у складу са законом; 

- За обављање делатности управљања отпадом прибављају се дозвле и то: 
дозвола за сакупљање отпада, за транспорт отпада, за складиштење и третман 
отпада и за одлагање отпада. За обављање више делатности једног оператера 
може се издати једна интегрална дозвола. Дозволе за складиштење, третман и 
одлагање отпада издају се на период од 10 година.  

Посебне мере управљања отпадом: 

 произвођач отпада дужан је да: 

- сачини план управљања отпадом у складу са Законом о управљању отпадом и 
организује његово спровођење, ако годишње производи више од 100 тона 
неопасног отпада или више од 200 килограма опасног отпада; 

- прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају промене 
технологије, промене порекла сировине, других активности које би утицале на 
промену карактера отпада и чува извештај најмање пет година; 

- прибави одговарајућу потврду о изузимању од обавезе прибављања дозволе у 
складу са овим законом; 

- сакупља отпад одвојено у складу са потребом будућег третмана; 
- складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и животну 

средину; 
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- преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у 
могућности да организује поступање са отпадом у складу са овим законом; 

- води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже; 
- омогући надлежном инспектору контролу над локацијама, објектима, 

постројењима и документацијом. 

Мере управљања отпадом који се користи као секундарна сировина или 
за добијање енергије: 

 произвођач, односно власник отпада који се користи као секундарна сировина 
или за добијање енергије разврстава и класификује наведени отпад настао 
његовом делатношћу, на прописан начин и чува до предаје акредитованом 
сакупљачу са којим је претходно закључио уговор; 

 у складишту отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије, не врши се третман тог отпада; 

 складиште отпада који се користи као секундарна сировина може бити отвореног 
или затвореног типа, ограђено и под сталним надзором; 

 отпад се не може складиштити на простору, као и на манипулативним 
површинама које нису намењене за складиштење; 

 складиште отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије треба посебно да има: 

- стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских 
утицаја, 

- систем за спречавање настајања удеса, 
- систем за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих 

манипулативних површина, 
- систем за заштиту од пожара, у складу са посебним прописима; 

 складиштење отпада у течном стању се врши у посуди за складиштење са 
непропусном танкваном која може да прими целокупну количину отпада у 
случају удеса (процуривања); 

 складиштење отпада у прашкастом стању се врши на начин којим се обезбеђује 
заштита од запрашивања околног простора. 

Еколошка валоризација простора – функционални екозонинг 

Посебне мере заштите дефинишу се са аспекта утврђивања обавеза корисника 
простора које се морају спроводити у поступку изградње нових и доградње постојећих 
објеката и комплекса, како би се унапредио квалитет животне средине на подручју 
Плана и увећали позитивни ефекти свеукупног развоја на стање у простору. Посебне 
мере заштите се прописују за просторе у границама поједниначних еколошких целина, 
зона и појасева и обавезујуће су приликом издавања Локацијске дозволе. 

Стратешком проценом утицаја на животну средину извршено је вредновање 
простора у оквиру Плана детаљне регулације комплекса ФПМ Агромеханика Бољевац са 
аспекта карактеристика простора, утицаја из непосредног и ширег окружења, 
потенцијала и ограничења, а са циљем даљег одрживог развоја подручја. Еколошком 
валоризацијом простора је утврђено је да подручје Плана детаљне регулације 
представља еколошку зону  „ФПМ Агромеханика” кроз коју се протеже еколошки 
појас „Арнаута река“.  
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Карактеристике ове еколошке зоне су условљене активностима у оквиру 
комплекс фабрике за производњу пољопривредних машима. Комплекс чине изграђени 
индустријски, пословни, складишни, магацински и инфраструктурни објекти. Пут 1. реда 
ул. Обилићева и река Арнаута, деле комплекс ФПМ Агромеханика А. Д. Бољевац на три 
целине које тренутно нису функционално повезане. Са југозападне стране пута је 
магацин готових производа, а северно од пута и северозападно од реке Арнауте налазе 
се магацински и производни објекти, и источно од пута, а североисточно од реке 
Арнауте, према ул.Ђорђа Симеоновића која је и уједно пролазак регионалног пута Р247, 
налазе се управна зграда, магацински и производни објекти, кухиња-ресторан са 
гардеробом. Регионални пут Р 247 – ул. Ђорђа Симеоновића тангира ово подручије се 
источне стране. Производња у оквиру комплекса почиње машинском обрадом метала 
(сечење, глодање, стругање, бушење, одзубљивање), затим следи заваривање у 
заштитној атмосфери СО2, термичка обрада безцијанидним солима, површинска заштита 
(фосфатирање, одмашћивање, цинковање), фарбање прахом и мокро фарбање и 
монтажа. Наведене процесе прати стварање отпадних вода, отпада и емисија 
загађујућих материја у ваздух, што у случају неадекватног управљања и лоше праксе 
може негативно утицати на квалитет радне и животне средине.  

Све отпадне воде из комплекса се одводе до постројења за третман вода пре 
упуштања у главни градски колектор. У постројењу се врши физичко и хемијско 
пречишћавање технолошких отпадних вода до нивоа који одговара комуналним 
отпадним водама. Ефикасност постројења и квалитет пречишћених отпадних вода се 
контролише четити пута годишње. У оквиру комплекса је успостављено управљање 
свим врстама које настају – организовано се прикупља, разврстава и предаје 
акредитованим сакупљачима. У оквиру комплекса се планира реализација нових 
објеката у функцији постојеће делатности који ће бити техничко-технолошки 
прилагођени производњи са минималним утицајима на животну средину.  

Еколошки појас „Арнаута река” - обухвата простор у појасу дела тока реке 
Арнауте који протиче кроз подручје плана. Овај еколошки појас се одликује великом 
осетљивошћу, обзиром да пролази кроз радну зону као и да Арнаута прикупља све 
површинске воде са градског подручја.  

Како би се створили услови за даљи одрживи развој у границама еколошке зоне 
и очувао еколошки осетљив појас реке, неопходно је да рад и даљу реализацију 
планских решења прати примена обавезних мера за умањење негативних утицаја на 
стање у простору и квалитет животне средине. 

 Посебне мере заштите животне средине: 

 обавезно је одлучивање о потреби процене утицаја за објекте потенцијалне 
изворе свих облика и врста загађивања, угрожавања и деградације простора и 
животне средине, у складу са важећом регулативом; 

 при планирању и реализацији објеката, обавезно је претходно инфраструктурно 
и комунално опремање и уређење локације; 

 обавезно је исходовање и поштовање услова надлежних органа и институција 
при реализацији планираних намена, објеката, функција, садржаја, радова и 
инфраструктурних система; 

 неопходно је рационално коришћење енергије и повећање енергетске 
ефикасности за све објекте; 
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 озелењавање и пејзажно уређење, сагласно локацијским условима и еколошким 
захтевима; 

 пречишћавање и третман свих отпадних вода до захтеваног нивоа, у складу са 
законском регулативом и локалним нормативним актима, пре упуштања у 
реципијент; 

 обавезно је управљање свим врстама отпадних вода кроз: 

- пречишћавање отпадних вода до нивоа који одговара граничним вредностима 
емисије, односно до нивоа којим се не нарушавају стандарди квалитета 
животне средине реципијента (комбиновани приступ), узимајући строжији 
критеријум од ова два, 

- исходовање Акта о испуштању отпадних вода у јавну канализацију од 
надлежног органа општине Бољевац за отпадне воде које се испуштају у 
јавну (насељску) канализацију, 

- испитивање квалитета отпадних вода пре и после пречишћавања,  
- обезбеђивања редовног функционисања уређаја за пречишћавање отпадних 

вода и мерења количина отпадних вода, 

 носилац пројекта је у обавези да угради уређај за пречишћавање ваздуха не 
емитеру, уколико се мерењем утврди да постоји могућност емисије загађујућих 
материја у ваздух изазване радом постројења, 

 препорука је да се за рад постројења користе еколошки прихватљиви енергенти, 
 носилац пројекта је у обавези да спроведе биолошке и техничке мере заштите 

од буке према најближим зонама становања, 
 обавезно је управљање свим врстама отпада који настаје радом на комплексима 

(комунални, амбалажни, индустријски), 
 произвођач отпада дужан је да: 

- сачини план управљања отпадом у складу са Законом о управљању отпадом и 
организује његово спровођење, ако годишње производи више од 100 тона 
неопасног отпада или више од 200 килограма опасног отпада; 

- прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају промене 
технологије, промене порекла сировине, других активности које би утицале 
на промену карактера отпада и чува извештај најмање пет година; 

- прибави одговарајућу потврду о изузимању од обавезе прибављања дозволе 
у складу са овим законом; 

- сакупља отпад одвојено у складу са потребом будућег третмана; 
- складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и животну 

средину; 
- преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у 

могућности да организује поступање са отпадом у складу са овим законом; 
- води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже; 
- омогући надлежном инспектору контролу над локацијама, објектима, 

постројењима и документацијом. 

 носилац пројекта који се бави пословима управљања отпадом у обавези је да 
исходује Дозволу за управљање отпадом у складу са важећом законском 
регулативом; 

 оператер IPPC постројења је у обавези да поднесе Захтев за издавање 
интегрисане дозволе, пре добијања дозволе за употребу. 
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5.11. Спровођење плана  

 

Након усвајања Плана детаљне регулације од стране Општинске управе општине 
Бољевац, он постаје нормативно правни акт за уређење и изградњу простора 
обухваћеног овим Планом. 

Спровођење плана врши се кроз Урбанистичке пројекте и Пројекте парцелације 
и препарцелације, за делове у којима је предвиђена значајнија изградња или за делове 
за које је предвиђена промена регулације или власничких односа. За остале делове 
грађевинског подручја, даље спровођење је предвиђено директно издавањем 
Локацијских дозвола и Одобрења за изградњу за сваку планирану намену 
инфраструктурних и грађевинских објеката. 

На захтев инвеститора у складу са његовим потребама, пројектом парцелације 
или препарцелације, у сваком блоку могуће је формирати више грађевинских парцела, 
до минимума површина предвиђених овим Планом. 

Грађевиска парцела је део грађевинског земљишта, са приступом јавној 
саобраћајној опвршини, која је изграђена или је планом предиђена за изградњу.  

Да би више катастарских парцела постало једна градђевинска парцела, потребо 
је извршити укрупњавање Пројектом препарцелације.  

Да би се на једној катастарској парцели формило више грађевинских парцела, 
потребно је извршити деобу Пројектом парцелације. 

Формирана грађевинска парцела и њена укњижба у Служби за катастар 
непокретности Бољевац, је основ за издавање Локацијске дозволе изградњу, доградњу , 
надградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију и сл. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06-190/2012-I/5                                                   

Бољевац, 13.12.2012.г. 
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                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                           Љубиша Јаношевић, дипл. правник 
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