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РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
Број:

01-06/2017

Датум: 23.06.2017.
На основу члана 36 и 38 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10 одлука УС,24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС,50/2013–одлука УС,
98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) доносим:

РЕШЕЊЕ
О одређивању одговорног урбанисте и радног тима за израду
Плана детаљне регулације енергетског постројења на биогас
К.О.Пожежено
За одговорног урбанисту за израду плана одређује се:

Тихомир Кљајић, дипл.инж.грађ.
Лиценца ИКС бр.203 1202 10
За радни тим који учествује на пословима израде плана одређују се:
Лиценца ИКС бр.315 7156 04
Александар Китановић, дипл.инж.грађ.
Лидија Драгић, дипл.инж.грађ.

Лиценца ИКС бр.315 Л177 12

Александра Самоловчев,дипл.инж.саоб.

Лиценца ИКС бр.370 Х860 09

Лидија Бобар, дипл.инж.грађ.

Лиценца ИКС бр.310 Ф292 07

Мишо Чучковић, дипл.инж.грађ.

Лиценца ИКС бр.310 К261 11

Јанка Кириџић, дипл.инж.геод.

Лиценца ИКС бр.372 Ф254 07

Михаило Тодоровић, дипл.инж.геод.

Лиценца ИКС бр.372 5720 03

Немања Булатовић, мастер.инж.геод.
Милан Марковић, дипл.инж.маш.

Лиценца ИКС бр.330 6641 04

Александар Појић, мастер.инж.геод.
Борислав Станић, мастер.инж.геод.
Бојан Дончев, мастер.инж.геол.
Дамјан Тепавац, мастер.инж.геод.
Милан Симић,дипл.инж.грађ.
Ненад Милосављевић, дипл.инж.арх.
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Растко Петровић, дипл.инж.геол.

Лиценца ИКС бр.392 Л549 12

Ђуро Миланковић, дипл.инж.геол.

Лиценца ИКС бр.392 Н052 14

Жаклина Добрић,дипл.инж.арх.
Бранка Радуловић, дипл.инж.арх.

Лиценца ИКС бр.300 G788 08

Именовани су дужни да се у свему придржавају одредби Закона о планирању и изградњи, правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службеномгласнику РС", бр.64/2015 од 20.7.2015. године), важећих техничких прописа за израду документације за коју се одређују овим решењем.

за Сапутник – М д.о.о. Сомбор
П.Ј.МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ
Сектор за урбанизам и
просторно планирање

Милан Мартић, директор
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ОПШТИ ДЕО ПЛАНА

A. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
На основу Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Одлуке о изради
Плана детањне регулације енергетског постројења на биогас у Пожежену у општини Велико
Градиште бр. 311-1/2016-01-1 од 21. децембра 2016. год. објављене у “Службеном гласнику
општине Велико Градиште“ бр. 32/16, у даљем тексту : Одлука о изади плана, организује се
упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана детаљне регулације
енергетског постројења на биогас у Пожежену у општини Велико Градиште, у даљем тексту :
Плана.
На основу одлуке о изради Плана детаљне регулације енергетског постројења на биогас у Пожежену општина Велико Градиште, не приступа се изади Извештаја о стратешкој процени
утицаја Плана на животну средину.
План се израђује у циљу омогућавања реализације пројекта биогасног постројења за производњу електричне енергије, као производње енергије из обновљивих извора, у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025.год. („Службени гласникРС“бр. 101/2015),
у којој се наводи да примена мера енергетске ефикасности, коришћење обновљивих извора
енергије и заштита животне средине и самњење утицаја на климатске промене чине кључне
елементе транзиције ка одрживом развоју енергетике Републике Србије. Имајући у виду тренутно стање у ефикасности производње, трансформације, транспорта и потрошње енергије у
Републици Србији, примена мера и поступака за повећање енергетске ефикасности има капацитет „новог, домаћег енергетског извора“ и намеће се као дугорочан елемент функционисања
и основа развоја свих енергетских сектора. Остварење одрживог развоја енергетике Републике
Србије у периоду до 2030. год., у складу са потребама и могућностима привреде и друштва и
оставрења зацртаних циљева, захвтеваће да даљи развој енергетике Републике Србије буде заснован на разноврсним активностима, између осталих и на интензивном коришћењу обновљивих извора енергије, при чему промовисање обновљивих извора енергије треба да укључити и у енергетске планове градова и локалних заједница,као део локалних енергетских стратегија. Са аспекта обновљивих извора енергије, стратешки циљеви формулисани су у правцу
повећања производње енергије из ОИЕ ради смањења увозне зависности и подизања енергетске безбедности, док се тренутно стање огледа у постојећем уделу ОИЕ у бруто финалној потрошњи од 20.1% а највећи део постојећег коришћења ОИЕ се односи на традиционални начин коришћења биомасе и велике хидроелектране. Стратешки правци деловања су у дефинисању техничког потенцијала ОИЕ, коришћењу ОИЕ у производњи електричне енергије, развоју дистрибутивне мреже за прикључење мањих произвођача електричне енергије, производњи и примени опреме и технологија које ће омогућити ефикасније коришћење енергије из
ОИЕ. Да би дошло до остварења усвојених националних циљева, предвиђено је инсталисање
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већих капацитета за производњу електричне енергије коришћењем ветра, биомасе и сунца.
Потенцијал биомасе се процењује 3,448 милиона тен (тона еквивалентне нафте) и у укупном
потенцијалу ОИЕ учествује са 61%. Од овог потенцијала, највећи удео имају потенцијали пољопривредне и дрвне биомасе, док је потенцијал биоразградивог комуналног отпада процењен на 205 хиљада тен. Потенцијал биомасе је расположив на целој територији Републике
Србије, са највећим степеном искоришћености потенцијала дрвне биомасе ( 66,7%), док је степен искошћености пољопривредне биомасе (~2%) и биоразградивог комуналног отпада незнатан.
Република Србија је усвојила Национални акциони план за ОИЕ („Службени гласник РС“бр.
53/2013), као оквир за промоцију енергије произведене из обновњивих извора и поставила је
обавезне националне циљеве за учешће енергије из обновњивих извора у бруто финалној потрошњи енергије (27%), као и учешћу енергије из обновњивих извора у транспорту (10%) до
2020. год.
1. ОБУХВАТ ПЛАНА
Подручје у обухвата Плана простире се на катастарским парцелама које се налазе у К.О. Пожежено.
Граница Плана је дефинисана међним линијама, границама катастарских парцела, са којима се
поклапа и координатама преломних тачака којима се граница описује. Све парцеле у обухвату
Плана су предмет урбанистичке разраде овим Планом.
Граница Плана (опис границе Плана) почиње од тачке бр.1, двомеђе парцела бр. 4064 и 4065,
и протеже се у правцу југоистока пратећи међу поменутих парцела до тачке бр. 2 која се
налази у најисточнијој тачки парцеле бр. 4065. У тачки бр. 2, на двомеђи парцела бр. 4065 и
4073, граница Плана се ломи у правцу југозапада, птарећи југоисточну међу парцеле 4065 до
тачке бр. 3, најјужније тачке парцеле бр. 4065, тј. до двомеђе парцела бр. 4065 и 4066. Од
тачке бр. 3, граница Плана наставља у правцу југозапада пратећи југоисточну међу парцеле
бр. 4066, до тачке бр. 4, тј. до двомеђе парцела бр. 4066 и 4152. Од тачке бр. 4, граница плана
наставља у правцу југозапада до тачке бр. 5, односно, до двомеђе парцела бр. 4152 и 4153. Од
тачке бр. 5, граница плана наставља у правцу југозапада до тачке бр. 6, двомеђе парцела бр.
4153 и 4154; односно, до тачке бр. 7, двомеђе парцела бр. 4154 и 4155. Од тачке бр. 7, граница
Плана наставља се у правцу југозапада до тачке бр. 8 која је двомеђа парцела бр. 4155 и 4142
и у истом правцу до тачке бр. 9 која се налази на североисточној међи парцеле бр. 3925, на
уда-љености 4.73м од тачке бр. 8. Од тачке бр.9 граница Плана ломи се у правцу северозапада,
до тачке бр. 10, која се налази на на двомеђи парцела број 3925/1 и 5388 ( парцела пута) и од
ње ломи се у правцу југозапада међом парцела бр. 3925/1 и 5380/2 ( парцела пута), до тачке
бр. 11. Од тачке бр. 11 граница Плана ломи се у правцу запада до тачке бр. 12, која се налази
на међи парцеле бр. 3409/2, на удаљености 9.20м од тачке бр. 11. Граница Плана даље наставља пратећи међу парцеле 3904/2 до тачке бр. 13, односно тачке бр. 14, на североисточној међи
парцеле број 3904/2. Од тачке бр. 14, граница Плана ломи се у правцу североистока до тачке
бр. 15 која се налази на југозападној међи парцеле број 3507, на уда-љености 9.50м од тачке
бр. 14. Од тачке бр. 15, граница Плана наставља југозападном међом парцеле 3507 у правцу
југоистока, до тачке бр. 16 а затим се ломи у правцу североистока до тачке бр. 17, двомеђе
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парцела 3507 и 3506, односно тачке бр. 18, која се налази на југоисточној међи парцеле број
3506, на удаљености 45.52м од тачке бр. 17. Даље, граница Плана ломи се у правцу југозапада
до тачке бр. 19, која се налази на двомеђи парцела 3926 и 3927 и даље наставља североисточном међом парцеле 3926 до тачке бр. 20. Од тачке бр. 20, најјужније тачке парцеле број
3927, граница се даље ломи у правцу североистока пратећи југоисточну међу парцеле број
3927 до тачке бр. 21. Од тачке бр. 21, која се налази на удаљености од 43.85м од тачке бр. 20,
граница Плана ломи се у правцу југоистока до тачке бр. 1, двомеђе парцела број 4046 и 4065.
Тачке од 1 до 21 су преломне тачке линије обухвата плана и налазе се, углавном, у теменим
тачкама парцела које су на ободу обухвата плана. Координате граничних, преломних тачака
очитане су са подлоге и дате у наставку:
1.

7545274,800

4955466,680

2.

7545380,240

4955411,330

3.

7545355,011

4955365,539

4.

7545344,810

4955347,750

5.

7545334,630

4955325,670

6.

7545323,770

4955308,350

7.

7545318,690

4955294,990

8.

7545302,460

4955268,670

9.

7545299,660

4955264,858

10. 7545160,310

4955365,310

11. 7545152,594

4955336,327

12. 7545143,400

4955335,880

13. 7545139,890

4955361,420

14. 7545117,769

4955378,701

15. 7545123,620

4955386,190

16. 7545158,390

4955372,890

17. 7545177,410

4955416,490

18. 7545192,076

4955460,163

19. 7545196,610

4955458,640

20. 7545256,990

4955426,380

21. 7545269,564

4955468,288
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У обухавту плана налазе се следеће парцеле К.О. Пожежено:

број парцеле

корисник

површина (м²)

изграђеност

1.

4065

приватно

6208

неизграђено,
пољопривредно

2.

4066

приватно

2131

неизграђено,
пољопривредно

3.

4152

приватно

2349

неизграђено,
пољопривредно

4.

4153

приватно

1865

неизграђено,
пољопривредно

5.

4154

приватно

1170

неизграђено,
пољопривредно

6.

4155

приватно

2509

неизграђено,
пољопривредно

7.

део 5388

јавно, Општина
Велико Градиште

964,73 (део од 5943)

некатегорисан пут

8.

део 3928

јавно, Општина
Велико Градиште

739,99 (део од 2395)

некатегорисан пут

9.

део 5380/2

јавно, Општина
Велико Градиште

584,46 (део од 6359)

некатегорисан пут

10.

део 5377

јавно,Општина
Велико Градиште

797,39 (део од 24271)

некатегорисан пут

11.

3926

приватно

7014

неизграђено,
пољопривредно

Табела бр.1-катастарске парцеле у обухвату ПДР-а
Граница плана, односно, обухват плана одређен је на основу Одлуке о изади плана (“Сл.
гласник општине Велико Градиште“ бр.32/16, од 21. децембра 2016.), текст и графички прилог
су саставни део Одлуке.
На основу овако дефинисане границе , површина Плана износи 26.332,57 м², односно 2 ha и
6,33 а.
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2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА
Просторни План Републике Србије од 2010 до 2020. год. („Сл. гласник Републике Србије“, бр.88/2010)
Република Србија има природне погодности за коришћење обновљивих извора енергије.
Енергија биомасе је најзначајнији домаћи енергетски потенцијал из обновљивих извора.
Обновљиви извори енергије се занемарљиво мало користе јер је коришћење обновљивих
извора знатно скупље од конвенционалних извора енергије и није у потпуности правно
регулисано. Анализа просторног развоја Репу-блике Србије указује да са аспекта природе,
еколошког развоја и заштите, Република Србија има повољан географски положај, природни
потенцијал и могућност разноврсне примене обновљивих извора енергије, док ограничења
истих произилазе из неразвијене инфраструкту-ре за примену обновљивих извора енергије и
њихове неравномерности. Са аспекта одрживог развоја економије, регионалног развоја и
просторне интеграције, потенцијали су у могућности да се побољша енергетска ефикасност у
пределима у којима постоји повољна дистрибуција обновљивих извора енергије, као и
постојање енергетских објеката у близини крајњег корис-ника, што указује на мање губитке у
преносу, дистрибуцији, погодностима за инвестирање у енергетска постројења мањих
инсталисаних снага. Истовремено, ораничења су евидентна у технолошком заостајању и
неразвијеној индустрији за производњу највећег дела енергетске опреме за примену ОИЕ,
недовољном броју подстицајних мера, пратеће регулативе, субвен-ција и подстицајних мера
за пројекте у области енергетске ефикасности и недовољне примене принципа енергетске
ефикасности.Такође, развојне шансе Републике Србије налазе се у укљу-чивању у европске,
посебно регионалне, програме и пројекте енергетске ефикасности, ускла-ђивању националних
правила и техничких стандарда са онима из Европске уније; повећању удела ОИЕ у
производњи електричне енергије уз смањење емисије CO2 према ратификованом Кјото протоколу и побољшање законодавног оквира у области грађења за лакшу примену ОИЕ. Недостаци су евидентни у смислу компликоване и дуге административне процедуре за добијање
дозвола за изградњу постројења за производњу обновњиве енергије, недовољно уса-глашених
прописа о начину коришћења енергије добијене из обновљивих извора; непостојању
перманентних облика едукације локалног становништва у области енергетске ефикасности,
недовоњан прилив квалитетних и образованих кадрова и кашњење у заокруживању адекватног законског оквира.
Одрживо коришћење природних ресурса, заштита и унапређене животне средине, у оквиру
основних циљева, визије и принципа просторног развоја, подразумевају унапређење животне
средине засновано на рационалном коришћењу природних ресурса, повећању енергетске ефикасности, уз коришћење обновљивих извора енергије и увођење чистијих технолошких решења (посебно енергетских и саобраћајних), итд. Ка достизању основних циљева Република
Србија и све територијалне јединице које имају надлежност у области просторног развоја,
нужно ће морати да поштују серију међузависних приоритета, односно, оперативних циљева,
међу којима су и мере за побољшање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије као и капитална инвестирања у стратешки значајну инфраструктуру.
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Регионални просторни План за подручје Подунавског и Браничевског управног округа
за период од 2016 до 2020. год. („Сл. гласник Републике Србије“, бр.8/2015); Програм
имплементације Регионалног Просторног Плана за подручје Подунавског и Браничевског управног округа за период од 2016. до2020. год. („Сл. гласник Републике Србије“, бр.64/2016)
Регионални просторни План за подручје Подунавског и Браничевског управног округа за период од 2016 до 2020. год., у даљем тексту РПППБО, обезбеђује плански основ за рационално
коришћење, организацију и заштиту простора утврђивањем дугорочне концепције развоја,
организације, уређења, заштите и коришћења просторног плана, рационално коришћење и
очување пољопривредног земљишта, водних и осталих природних ресурса; развоја, изградњу
и реконструкцију инфраструктурних система; заштиту и унапређење животне средине, заштиту природних и непокретних културних добара и ресурса. Такође, ближе се разрађују и
утврђују основна планска решења, услови и смернице утврђене Законом о Просторном плану
Републике Србије од 2010. до 2020. год. („Сл. гласник Републике Србије“, бр.88/2010), као и
осталим општим секторским стратегијама усвојеним од стране Владе.
У смислу природних ресурса и еколошких комплекса, дефинисаних кроз просторни развој Подунавског и Браничевског управног округа, коришћење природних ресурса, како обновљивих
тако и необновљивих, мора да буде у складу са принципима одрживог развоја, првенствено
еколошким захтевима. Стратешко опредељење јесте заштита пољопривредног земљишта, а
нарочито стриктно ограничавање претва-рања земљишта до четврте бонитетне класе у непољопривредне намене, очување квалиета и природне плодности. Важан значај придаје се оснивању и развоју предузећа за еколошку прераду локалних пољопривредних продуката. Стратешко опредељење јесте успостављање ефикасније контроле и планског коришћења и уређења
грађевинског земљишта. Привредни комплекс и економија, тј. развој енергетике, пољопривреде, просторним планом, секторски се структуирају у правцу диверзификације индустријске
структуре у смислу развоја прерађиваћке индустрије, с обзиром да овај сектор заостаје у развоју а да регион располаже значајним потенцијалима за интензивнији развоја прераде засноване на пољопривредној сировинској основи (сточарској, воћарској, повртар-ској, ратарској).
Привредни развој планског подручја мора да буде подржан неопходном изградњом инфраструктуре, решавањем правно-имовинских односа и повећаним нивоом инвестиција (домаћих
и страних), а усмерен на делатности које су од стратешког значаја (рударство, енергетика, пољопривреда, прерађивачка производња...). Један од важнијих предуслова укупног развоја је,
између осталих, и инфраструктурна опремљеност. Развој енергетске инфраструктуре је у директној вези са плановима надлежних институција и утврђеним државним плановима и стратегијама. Показатељи за праћење имплементације РПППБО, односно показатељи просторног
развоја у области односа обновљивих и необновљивих извора у укупној потрошњи енергије
су подаци који прате основни циљ у областо обновљивих извора енергије (ОИЕ) и односи се
на значајније учешће у енергетском билансу, уз поштовање принципа одрживог развоја.
Планом се предвиђа могућност коришћења ОИЕ у циљу побољшавања енергетске
ефикасности уз већи удео биомасе, за шта постоје значајни потенцијали уз услов рационалне
експлоатације сировина и обавезу праћења остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србија до 2025. год.
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Општа концепција и пропозиције регионалног просторног развоја су штедња, рационално коришћење и заштита природних ресурса, нарочито дефицитарних и стратешки значајних за
развој и квалитет живљења као и развој предузетништва посебно у области оснивања и развоја предузећа за еколошку прераду локалних локалних пољопривредних и шумских продуката.
Према РПППБО, пропозиције, планска решења и мере у развоју енергетске инфраструктуре
произилазе из чињенице да енергетски проблеми Републике Србије за последицу имају промену развојне политике земље и сврставање енергетике у приоритетне делатности. Улагања у изградњу енергетских капацитета на подручју региона заузимају значајно место у оквиру
укупних инвестиција у енергетику Републике Србије, на шта и указују подаци из Стратегије
развоја енергетике Републике Србије до 2015. год. Поред значајних улагања у објекте
електропривреде, дугорочном оријентацијом на веће коришћење домаћих извора енергије
предвиђа се даља диверзификација улагања у објекте за производњу и других видова енергије,
чија ће изградња знатно ублажити енергетску зависност Републике Србије од увозне енергије.
У области ОИЕ, основни циљ је њихово значајније учешће у енергетском билансу, уз поштовање принципа одрживог развоја те се РПППБО предвиђа могучност коришћења ОИЕ између
осталих и биомасе, за шта постоје значајни потенцијали и уз услов рационалне експлоатације.
У оквиру планираних мера за подстицање регионалног и равномерног територијаног развоја,
дате су смернице за израду планских докумената и друге развојне документације за подручје
Просторног плана, односно, надлежне скупштине обухваћених општина/градова ускладиће у
целости просторне планове јединица локалне самоуправе за територије својих општина /градова са планским концепцијама, решењима и пропозицијама овог просторног плана у законом
предвиђеном року. До усклађивања, важећи просторни и урбанистички планови се могу примењивати у деловима који нису у супротности са планским концепцијама, решењима и смерницама РПППБО.
Просторни план Општине Велико Градиште („Сл. гл. Општине Велико Градиште“,
бр.2/2011).
Плански основ за изаду Плана детаљне регулације енергетског постројења на биогас у Пожежену, у општини Велико Градиште је Просторни план Општине Велико Градиште („Сл. гласник Општине Велико Градиште“, бр.2/2011).
Према Просторном плану Општине Велико Градиште, простор у обухвату плана налази се изван грађевинског подручја насеља катастарске општине Пожежено. Анализом постојећег стања, потенцијала и ограничња, намеће се закључак да недовољно искориштени природни ресурси погодују развоју пољопривреде и даје неопходно повећати конкурентност пољопривреде која је, због уситњених поседа, мале површине газдинстава и старе механизације, ниска.
Потребно је искористити незагађену, здраву животну средину за развоја органске производње
која има добар тржишни потенцијал, у смислу развоја агро-бизнис-зона.
Принципи, циљеви и концепција просторног развоја дефинисани су кроз израду концепта и
смерница, уз примену и разраду основних принципа одрживог развоја. Принцип смањења
жтетног утицаја на животну средину чијом се применом дејство штетних утицаја на исту
ублажава, првенствено промовисањем мање штетних поступака у пољопривреди, постицањем
раз-воја адекватних видова енергетских система. Основни циљ развоја пољопривреде је фор-
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мирање комерцијалних приватних пољопривредних газдинастава као основних организационо-привредних субјеката у развоју пољопривреде, модернизација постојећих и изградња нових свремених прерађивачких капацитета, усклађених са европским стандардима; заштита и
коришћење природних ресурса у складу са принципима одрживости; заштита, уређење и рационално коришћење пољопривредног земљишта. Производња треба да буде базирана на сировинској основи (приоритет прерада пољопривредних производа) и везана за развој нових
производних активности и технологија са високим учешћем знања. У сегменту привреде,
акценат је на подстицајима истраживачким и развојним пројектима усмереним ка примени нових и бољих технологија у индустрији, иновација, у циљу повећања нивоа прилагођавања
тржишним променама.
Мере за повећање енергетске ефикасности и коришћење обновњивих извора енергије базирају
се на чњеници да биланси биомасе овог простора, са одрживим капацитетима дрвнопрерађивачке индустрије, као и биомасе која потиче из пољопривреде, указују на могућност капацитета когенерације (комбинована производња топлотне и електричне енергије). Уз подстицаје
овом сегменту обновљивихизвора енергије, развој ових капацитета треба да допринесе
супституцији постојеће потрошње и да прати укупан даљи развој подручја општине.

Слика бр.1-Просторни план општине Велико Градиште „Мрежа насеља“локација ПДР-а у односу на ПП општине Велико Градиште
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3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА - ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Простор који је предмет урбанистичке разраде, налази се у ванграђевинском подручју К.О.
Пожежено. У границе обухвата плана улази мањи део пољопривредне површине са великом
зоном пољопривредне производње на којој је планиран узгој биљака за обезбеђивање биомасе.
3.1. АНАЛИЗА ПОДРУЧЈА ЛОКАЦИЈЕ
У обухвату Плана се, поред парцела пољопривредног земљишта (њива 5. и 6. класе и пашњака
7. класе),шума 4. и 6. класе,налазе и парцеле некатегорисаних путева чиме је омогућен директан приступ микролокацији планираног биогасног постројења.
За разлику од ближег окружења, на подручју обухвата Плана нема изграђене инфраструктурне мреже водовода и канализације, као ни мреже преносног и дистрибутивног система електричне енергије. Такође, не постоји електроенергетска и термоенергетска инфраструктура.
Валоризацијом постојећег стања животне средие уочено је да на подручју обухваћеном Планом нема постојећих објеката који би својим радом угрожавали чиниоце животне средине. Са
тог аспекта, локација планираног постројења је веома повољна и не може се говорити о евентуалним кумулативним утицајима са другим садржајима на простору обухвата Плана.
3.2 НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА У ГРАНИЦАМА ПЛАНА
Оно што предметну локацију такође чини повољном за лоцирање планираног садржаја јесте
окружење које чини пољопривредно земљиште на којем ће се узгајати пољопривредне културе које ће се користити у технолошком процесу биогасног постројења, као и близина фарме за
узгој свиња са које ће се такође користити течни стајњак као улазна компонента у процесу
производње биогаса.
3.3 ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВАЖНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ
На простору у оквиру предложеног обухвата Плана нема заштићених подручја, ни осталих
просторних целина од значаја за очување биодиверзитета. Имајући у виду планирани капацитет и производну технологију, може се закључити да ће уз примену одговарајућих мера зашите животне средине, квалитет њених параметара остати очуван, а све у складу са основним
принципима одрживог развоја посматраног подручја.
3.4 НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА
На простору у оквиру предложеног обухвата Плана нема евидентираних културних добара,
нити добара предложених за заштиту.
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4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљеви уређења и изградље и основни програмски елементи су:
стварање просторних услова како би се, обезбедила флексибилна могућност реализације,
дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње енергетског производног објекта,
дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне намене,
дефинисање прикључака за конекцију производног енергетског објекта у дистрибутивни
систем електричне енергије,
дефинисање могућности парцелације и препарцелације,
дефинисање и спровођење мера заштите животне средине
5. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА-ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ
5.1. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПРОСТОРА
5.1.1 БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ – ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС
Сировина
Електрична енергија ће се производити сагоревањем биогаса добијеног од биомасе применом
процеса анаеробне дигестије. Произведена електрична енергија ће се, прикључним водом, дистрибуирати у дистрибутивни систем електричне енергије. Уз електричну енергију, производиће се и топлотна енергија, као и органско ђубриво.
Почетна сировина која ће се користити у том процесу биће пољопривредна биомаса. Ова сировина пореклом је из више извора. Главна компонента ће бити силажа сирка, која се узгаја
локално и износиће 25000-30000 т/г. Друга битна сировина биће течни стајњак свиња и износиће до 17000 т/г, која ће се набављати са локалних фарми. Предвиђено је да се сирак складишти на самој локацији постројења док би се стајњак довозио цистернама и директно сипао
у дигестор.
Производња биогаса
Производња биогаса је континуиран процес и извршаваће се током целе године. Сировина ће
се континуирано допремати у велике дигесторе (резервоаре). Унутар ових дигестора сировина се континуирано меша и струји, у просеку 40 дана. За то време микроорганизми делују на
материју, производећи биогас. Температура унутар резервоара се одржава на 42C, што омогућава најбоље услове за активност микроорганизама. Овај процес користи мезофилне бактерије које најбоље функционишу на овој температури, која се постиже тако што мотори загревају воду која циркулише около зидова дигестора.
Производња електричне енергије
У постројењу ће се, током једне године, производити 4 милиона кубних метара биогаса.
Биогас, који садржи 53% метан-гаса, скупља се и складишти у резервоару за складиштење гаса.
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Биогас ће се проитводити и прикупљати континуирано и служиће за рад гасних мотора. Ова
механичка енергија ће се користити за покретање генератора који производе електричну
енергију.
Капацитети произведене електричне енергије
Капацитет планираног биогасног постројења је 999 kWA активне снаге која ће се предавати у
дистрибутивни систем. Рад постројења се контролише надгледа помоћу даљинског надзора.
У случају престанка рада или квара свих мотора, спроводи се хитно сигнално упозорење.
5.1.2 ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Преостали део парцеле бр. 3928, по издвајању једног дела исте за биогадсно постројење, и даље ће се користити као некатегорисан пут.
Ван формираних сеоских насеља и центара,на парцелама које имају приступ на јавну површину могу се градити објекти у складу с овим правилима и то привредни и производни објекти,
пословни, сервисно-радни објекти, верски објекти,као и услужни (туризам, трговина и угоститељство,бензинске станице и сл.) и инфраструктурни објекти (као и базне станице мобилне телефоније, кабловска и оптичка мрежа и сл.).
На пољопривредном земљишту се могу градити стамбени објекти за пољопривредно домаћинство; економски објекти (за смештај стоке, производни објекти, објекти за прераду пољопривредних производа, производни и сервисно-радни објекти у функцији пољопривреде (хладњаче, магацини, прехрамбени производни погони и сл.); објекти за складиштење пољопривредних производа, као и гараже за пољопривредну механизацију, машине и возила); помоћни објекти који суу функцији пољопривреде (гараже, кошеви, амбари, оставе, настрешнице и слично); инфраструктурни објекти.
Водоводна, канализациона, електро, ТТ и гасоводна мрежа и припадајући објекти граде се по
правилу у регулацији, односно у коридорима и на трасама у складу са условима и пројектима
надлежних ЈП и ЈКП. Прикључак на ове мреже остварује се и на осталом грађевинском земљишту уз техничке услове надлежних инфраструктурних организација.
Док се не изгради сеоска канализациона мрежа, сваки инвеститор је дужан да изгради водонепропусну септичку јаму. Оваква јама не сме бити лоцирана ближе од 6 m од стамбених објеката, нити ближе међи од 3 m.
Услови формирања грађевинске парцеле, парцелације и препарцелације одређени овим планом су да се на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела, на основу пројекта препарцелације. Начин и услови утврђени у овом планском документу су да грађевинска парцела не буде мања од 2,0 ара, да је приближно четвороугаоног облика, да је са обезбеђеним приступом јавној саобраћајној површини, да је планом
предвиђена за изградњу или да је већ изграђена.
Регулациона линијаутврђује се у односу на осовинску линију јавног пута у зависности од
функције и ранга пута, у складу с законом прописаним ширинама заштитног појаса. Грађевинска линија се одређује према постојећој грађевинској линији већине објеката на истој регулацији. Она је по правилу за локалне и некатегорисане путеве, 5 m од спољне ивице путног појаса, а у сеоским насељима и у центрима 3 m, па и на самој регулацији (по процени надлежне
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службе).
Парцеле на којима се налазе индустријски и привредни објекти могу се ограђивати зиданом
оградом висине до 2,50 метра.
Заштитни појас јавних путева ван насеља утврђују се у складу са Законом о јавним путевима и
износи за општинске путеве 5м са обе стране пута.
Заштитни електроенергетски појас утврђује се у скаладу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских објеката и износи за надземни вод 10кV6м; за надземни вод 35кV-15м; за надземни вод 110кV-15м и за надземни вод 220кV-15м.
За привредне и индустријске комплексе највећи дозвољени индекси заузетости грађевинске
парцеле у грађевинском подручју је 80%.
Највећа дозвољена спратност и висина објеката у грађевинком подручју не утврђује се за производне и индустријске комплексе.
Новоформирана парцела мора имати приступ на пут или другу јавну површину намењену
за саобраћај. Ширина приступа новоформиране парцеле јавној саобраћајној површини не може бити мања од 2,5 m, а за индустријске и сервисно-радне објекте од 3 m. Објекти у радним
зонама морају обезбедити противпожарни пут око објеката, који не може бити ужи од 3,5 m,
за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно кретање возила.
За паркирање возила за сопствене потребе власници обезбеђују простор на сопственој парцели изван површине јавног пута по нормативима односа потребних паркинг или гаражних места и корисног простора. За производне и индустријске објекте, минимално 1 паркинг или
гаражно место за 200м² корисног простора.
На основу услова и правила из овог планског документа могу се вршити :
пројекат препарцелације и парцелације и
пројекат исправке граница суседних парцела у обухвату територије
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5.2. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА

Намена површина

Грађевинско земљиште
- комплекс биогасног постројења

парцела

површина

бр.

m²

3926

7014

26,64

4065

6208

23,58

4066

2131

8,09

4152

2349

8,92

4153

1865

7,08

4154

1170

4,44

4155

2509

9,53

део 3928

739,99

2,81

23985,99

91,09

део 5377

797,39

3,03

део 5380/2

584,46

2,22

део 5388

964,73

3,66

2346,58

8,91

26332,57

100

Укупно грађевинско земљиште

Некатегорисан пут

Укупно некатегорисан пут
УКУПНО

%

5.3. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Од парцела бр. 3926; 4065; 4066; 4152; 4153; 4154 и 4155 које су према постојећој намени пољопривредно земљиште и дела парцеле бр.3928 која је према постојећој намени остало земљиште (некатегорисан, атарски пут), формираће се комплекс парцела величине 2.63 ха, чија
намена ће бити грађевинско земљиште и на којој ће се градити постројење за производњу
електричне енергије.
5.3.1. БИОГАСНО ПОСТРОЈЕЊЕ
Објекти који се планирају у склопу биогасног постројења
За одвијање технолошког процеса производње електричне енергије из биомасе у комплексу
биогасног постројења планирана је изградња складишних објеката у које ће се у континуитету
допремати сировина неопходна за технолошки процес (силажа сирка, течни стајњак...)
Производни објекти за припрему и одвијање технолошког процеса (дигестори, ферментори...)
Енергетски објекти за смештај мотора, генератора, уређеја, трафостаница и др.
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Пословни и управни објекти за праћење и контролу рада, надзор и управљање технолошким процесом, смештај и боравак запослених...
Инфраструктурни објекти неопходни за функционисање постројења биогаса, саобраћајне
површине и платои, цевоводи, инсталације електроенергетске и електронске комуникационе
мреже, термоенергетска мрежа и водопривредна инфраструктура
Други пратећи и помоћни објекти у функцији технолошког процеса, а у складу са прописаним мерама заштите животне средине
Предлог основних урбанистичких параметара биогасног постројења
У комплексу биогасног постројења неопходно је обезбедити одговарајуће функционално-технолошке и хигијенско-техничке услове за рад и боравак запослених, у складу са важећим
стандардима и прописима: применом савремених техничких решења, одговарајућим капацитетима и функционалном организацијом простора и објеката (производних,складишних, енергетских, управних, техничких, пратећих,...), увођењем свих потребних инсталација уз прописане мере заштите.
На основу технолошког процеса биогасног постројења, одређена је оријентациона величина
парцеле, као и њена функционална огранизација. Нацртом плана биће утврђена тачна величина парцеле, услови грађења и уређења, тј. изградња наведених садржаја вршиће се на основу ПДР-а биогасног постројења за производњу електричне енергије на теритотији општине
Велико Градиште.
Услови за формирање грађевинске парцеле
Основна намена енергетског производног објекта условљена је технолошким процесом, као и
пратећи сдражаји за планирани комплекс, и заједно одређују величину парцеле.
Услови за изградњудругих објеката на истој грађевинској парцели
Други објекти на парцели биће пратећи објекти и инсталације неопходни за адекватно
функционисање планираног технолошког процеса:
- развод цевовода,
- цевовод топле воде,
- развод гаса унутар грађевинске парцеле,
- бунари,
- развод технолошке воде,
- канализација,
- осветљење,
- инфраструктурни прикључци.
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Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
Комплекс енергетског постројења имаће преко интерне саобраћајнице прикључак на коридор
некатегорисане саобраћајнице, атарски пут.
При одређивању свих осталих урбанистичких параметара поштоваће се услови и смернице из
плана вишег реда (Просторни план општине Велико Градиште „Сл. гласник Општине Велико
Градиште“, бр.2/2011), с тим што за овакву врсту инфраструктурних објеката, у зависности од
технолошких процеса, може доћи до одступања неких од параметара:
- највећи дозвољени индекс изграђености и заузетости грађевинске парцеле,
- положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле,
- највећа дозвоњена спратност објеката,
- најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката и објеката у односу на границе парцеле,
- услови за изградњу других објеката на истој прецли,
- услови иначин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
5.3.2. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
За обезбеђење саобраћајног приступа до локације комплекса биогасног постројења потребно
је ангажовати одговараћује саобраћајне површине - саобраћајнице, које ће омогућити квалитетну и перманентну путну везу са насељским саобраћајним системом.
5.3.3. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА
С обзиром на удаљеност најближе постојеће насељске инфраструктуре (водовод и канализација), снабдевање водом за санитарне потребе, као и потребе технолошког процеса вршиће се
путем бунара избушених на парцели комплекса или цевовода реконструисаног заливног
система који је у власништву инвеститора. Одвођење сувишних вода путем непропусних
септичких јама лоцираних у комлексу које ће се празнити према условима надлежног јавног
предузећа.
5.3.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
За потребе прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије изградиће се прикључни 20кV кабловски или надземни вод, у складу са условима надлежног оператера, до места прикључења.
5.3.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
За потребе даљинског управљања и надзора самог технолошког процеса, као и дистрибуирања елекртичне енергије потребно је изградити електронску комуникациону мрежу, а као
медиј преноса користи се оптички кабел.
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5.3.6. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Произведена топлотна енергија ће се користити за сопствене потребе и, евентуално, дистрибуирати цевоводима до фарми у окружењу.
6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Очекивани ефекти планирања, тј. израде Плана детаљне регулације биогасног постројења су:
стварање услова за изградњу биогас постројења за производњу електричне енергије
планирање будућих намена простора у складу са основинм принципима одрживог развоја
који подразумева заштиту и унапређење коришћења природних ресурса,
примена БАТ (“best available technique”) технологија производње у циљу остваривања
основ-них принципа одрживог развоја посматраног подручја,
олакшавање и убрзавање процеса реализације планираних садржаја, а самим тим и просперитет општине,
обезбеђење саобраћајне доступности планираном садржају, као и инфраструктурно опрема
-ње предметног простора
минималне интервенције у простору у смислу деградације предметног подручја,
заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи,
повећање удела енергије произведене из обновљивих извора у складу са стратешким документима (Национални акциони план за коришћење ОИЕ, Директива 2006/32/ЕЗ, 2009/28/ЕЗ)
позитиван ефекат на развој локалне самоуправе и отварање нових радних места

B. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА
1. Извод из Просторног плнана општине Велико Градиште
2. КТП са аналитичко-геодетским елементима за обележавање
-граница обухвата плана

Р 1 : 1000

3. Постојеће стање са претежном наменом простора

Р 1 : 1000

4. Планирано стање са претежном наменом простора

Р 1 : 1000

5. Планирано стање са претежном наменом простора-планирано биогасно постројење

Р 1 : 1000
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