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Uvod
Prostorni plan op{tine Stara Pazova do 2025. godine,(Slu`beni glasnik
op{tina Srema br. 12/09 i 17/12), ura|en je i usvojen prema odredbama Zakona o
planirawu i izgradwi iz 2003. godine, (Slu`beni glasnik RS 47/03). Dono{ewem
novog Zakona o planirawu i izgradwi 2009. godine,( Slu`beni glasnik RS br.
72/09, 81/09 i 24/11 ), nastupila je obaveza uskla|ivawa done{enog Prostornog
plana sa odredbama novog Zakona. Skup{tina op{tine Stara Pazova je donela
Odluku o uskla|ivawu Prostornog plana op{tine Stara Pazova do 2025. godine sa
Zakonom o planirawu i izgradwi, ( Slu`beni list op{tina Srema br. 40/09 ),
kojom je obezbe|ena pravna osnova za pristupawe izradi uskla|ivawa.
Uskla|ivawe Prostornog plana op{tine sa Zakonom o planirawu i izgradwi je
izvr{eno 2012. godine.
I Obrazlo`ewe Izmena i dopuna Prostornog plana op{tine
1.Pravna osnova za izradu Izmena i dopuna Prostornog plana
Правну основу за израду чини члан 46. Закона о планирању и изградњи, (Службени
гласник Републике Србије број 72/09, 81/09 исправка и 64/10 УС и 24/11 и 121/12),
члан 42. Правилника о садржају, начину и поступку израде планских докумената,
(Службени гласник Републике Србије број 31/10, 69/10 и 16/11) и Odluka o izradi
Izmena i dopuna Prostornog plana op{tine Stara Pazova, ( Slu`beni list
op{tina Srema br. 5/13 ).
2.Ciq izrade Izmena i dopuna Prostornog plana
Inicijativa za izmenu Prostornog plana je potekla od op{tine Stara Pazova i
uslovqena je potrebom da op{tina Stara Pazova u okviru planirane op{tinske
komunalne zone
obezbedi
mogu}nost lokacije kompleksa za upravqawem
industrijskim otpadom, {to predstavqa prvi korak u realizaciji zajedni~kog
projekta op{tine Stara Pazova i Ministarstva energetike, razvoja i za{tite
`ivotne sredine Republike Srbije na izgradwi kompleksa.
Изменама и допунама Плана се приступа из разлога увођења у Комуналну зону
општине Стара Пазова комплекса za upravqawem industrijskim otpadom који чине:
постројење за третман индустријског отпада са одговарајућом депонијом и
складиштем.
3.Obrazlo`ewe Izmena i dopuna Prostornog plana
Просторним планом општине Стара Пазова до 2025. године (''Службени лист
општина Срема'', бр. 12/09 и 17/12), у делу 6.5 који се односи на комуналне објекте
и комуналну опрему, планирана је комунална зона sa slede}im sadr`ajima:
postoje}a deponija, азил за псе, депо за анимални отпад, спалионица и трансфер
станица.
Izmenama i dopunama Plana je predlo`eno pro{irewe planiranih sadr`aja
komunalne zone uvo|ewem kompleksa za upravqawem industrijskim otpadom kao
planiranog sadr`aja, ~ime se, po izradi и donoшењу plana detaqne regulacije
komunalne zone dobija planska osnova
za izdavawe lokacijske dozvole за
postrojewa za preradu industrijskog otpada sa skladi{tem i deponijom, као и за
остале садржаје u okviru komunalne zone
II Izmene i dopune Prostornog plana op{tine
1.

Izmene i dopune Prostornog plana op{tine

Садржај Измена и допуна Плана обухвата текстуални и графички део и састоји се у
следећем:
1. у делу Просторног плана општине Стара Пазова: II Плански део, II/A Planska
re{ewa поглавље 6.5 Комунални објекти и комунална опрема, на страни 69. иза
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пасуса: ''У оквиру комуналне зоне, у плански дефинисаном обухвату могућа је
изградња следећих садржаја:
•
Азил за псе
•
Депо за анимални отпад
•
Спалионица
•
Трансфер станица
додаје се alineja:
•
„Постројење за upravqawe industrijskim otpadom “
i slede}i tekst:
“Постројење за upravqawe industrijskim otpadom ~ini prostornu i tehnolo{ku
celinu namewenu
привременом skladi{tewu, контролисаној preradi
i
deponovawu industrijskog otpada.
Капацитет постројења износи 40.000 тона/годишње неорганског индустријског отпада
из индустријских погона искључиво из Републике Србије и према подацима
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије,
будуће постројење у Старој Пазови је регионалног карактера јер покрива око 20%
потреба за прерадом неорганског индустријског отпада који се продукује у Србији.
На постројењу ће бити третиран неоргански индустријски отпад,( боје, отпадни муљ
из металопрераде, остаци из пољопривредних активности, остаци из хемијске
индустрије,( соли, базе, киселине, детерџенти ), остаци од физичко-хемијског
третмана,( нпр. остаци из третмана воде за пиће ).
Поступак прераде индустријског отпада је хемијски, неутрализација, а у оквиру
комплекса ће бити контролисано депонован третирани индустријски отпад.
Транспорт индустријског отпада до Комуналне зоне ће се вршити трасом изван
насељених места у општини, а уколико буде било потребе за изградњом нове
саобраћајнице, приступиће се потребној урбанистичкој разради.
Tretman otpada obavqa}e se primenom najboqih dostupnih tehnika i tehnologija
u skladu sa Zakonom o upravqawu otpadom,( ”Slu`beni glasnik RS” br. 36/2009 i
88/2010 ) i slede}im pravilnicima:
1. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(„Сл.гл. РС“, бр. 98/2010),
2. Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл. гл. РС“,
бр.75/2010),
3. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима
(„Сл.гл.РС“, бр. 71/10 од 04.10.2010) ,
4. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада,
(„Сл.гл. РС“, бр. 92/2010) ,
5. Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и
критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима
за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички
третман отпада, поступању са остатком након спаљивања („Сл. гл. РС“, бр.
102/2010),
6. Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл.гл. РС“, бр. 92/2010).
7. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл.
гласник РС", бр. 98/2010).
Tretman animalnog otpada obavqa}e se u skladu sa Законом о ветеринарству
(„Службени гласник РС”, бр. 91/05 и 30/10) i Pravilnikom o na~inu razvrstavawa
i postupawa sa sporednim proizvodima `ivotiwskog porekla, veterinarskosanitarnim uslovima za izgradwu objekata za sakupqawe preradu i uni{tavawe
sporednih proizvoda `ivotiwskog porekla, na~inu sprovo|ewa slu`bene
kontrole i samokontrole, kao i uslovima za sto~na grobqa i jame grobnice,(
”Slu`beni glasnik RS” br.31/2011).
Zbriwavawe napu{tenih `ivotiwa obavqa}e se u skladu sa Законом о добробити
животиња („Службени гласник РС”, број 41/09) i Правилник о условима које морају да
испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње,("Службенi гласник РС", бр.
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19/2012 ).”
2. у делу Просторног плана општине Стара Пазова: II Плански део, II/B Propozicije
prostornog razvoja, poglavqe 1) Pravila ure|ewa 1.1. Celine i zone odre|ene
planskim dokumentom 1.1.2. Opisi granica gra|evinskih podru~ja izvan naseqa,
1.1.2.1. Radne zone, na straнi 86. u okviru podnaslova Komunalna zona bri{e se
postoje}i tekst i uvodi slede}i:
“Граница Komunalne zone почиње од тачке 1 која се налази на међи катастарских
парцелa број 3679/11, 3682 (локални пут Стара Пазова – Нови Карловци) и к. о. Нови
Карловци и пружа се ка истоку у дужини од 1361 м до тачке 2 која се налази на међи
катастарских парцела број 4387/4 и 4386/4 и к. о. Нови Карловци. Наставља ка
југоистоку у дужини од око 370 м до тачке 3 која се налази на међи катастарских
парцела број 4388/2(пољски пут) и 4386/4, а затим наставља ка југу у дужини од око
136 м до тачке 4 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 4385/1,
4383/4 и 4388/2 (пољски пут). Даље наставља ка западу, у дужини од око 386м до
тачке 5 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 4385/1, 4383/4 и 4360
(пољски пут), а затим скреће ка југу, дуж пољског пута, у дужини од око 14м до тачке
6 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 4315, 4316/3 и 4360 ( пољски
пут). Наставља ка западу у дужину од око 376 м до тачке 7 која се налази на међи
катастарских парцела број. 4315, 4316/3, и 4359 ( канал), продужава ка југозападу,
међом канала, у дужину од око 147 м до тачке 8 која се налази на међи катастарских
парцела број 4359 (канал) и 4303/2 и наставља ка југозападу у дужини од око 80 м
до тачке 9 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 4359 (канал), 4299/2
и 4299/3. Затим наставља ка западу у дужини од око 247 м до тачке 10 која се
налази на тромеђи катастарских парцела 4264/4(пољски пут),4298/3 и 4298/2,
продужава ка западу у дужини од око 380 м до тачке 11 која се налази на тромеђи
катастарских парцела број 3682 (локални пут Стара Пазова-Нови Карловци), 3686/1 и
3686/2 и даље ка западу у дужини од око 35 м и пресеца локални пут Стара ПазоваНови Карловци до тачке 12 која се налази на међи катастарских парцела број 3682
(локални пут Стара Пазова – Нови Карловци ) и 3679/13. Даље наставља ка северу у
дужини од око 340 м дуж локалног пута Стара Пазова – Нови Карловци до тачке 1
која је почетна и крајња тачка обухвата плана.
Podru~je obuhva}eno Komunalnom zonom pripada katastarskoj op{tini Stara
Pazova i zauzima povr{inu od oko 61ha.”
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