РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам
Одсек за обједињену процедуру
Број: ROP-SAB-36076-LOC-3/2019
Заводни број: 350-1-188/19-11
Датум : 31.05.2019.год.
Ул. Господар Јевремова 6, Шабац
На основу чл. 53а-57. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр.
72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 -одл. УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одл.УС, 50/2013одл.УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС,132/2014, 145/2014 и 83/2018), чл. 614. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(Службени гласник РС бр. 113/15, 96/2016 и 120/2017) и чл. 2. Уредбе о локацијским
условима (Службени гласник РС бр. 35/15, 114/15 и 117/2017), Одељење за урбанизам,
Одсек за обједињену процедуру, Градске управе града Шапца, решавајући по захтеву
“NEPI REAL ESTATE PROJECT TWO” доо Нови Београд, ПИБ 109345317, издаје
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
за изградњу пословних објеката-трговачки центар са трансформаторском
станицом, ауто-перионице, тотема, саобраћајница, резервоара и пумпне станице за
воду спринклер система, на катастарској парцели број 6919/1 КО Шабац, у ул.
Војводе Јанка Стојићевића у Шапцу.
Број катастарске парцеле: к.п.бр. 6919/1 КО Шабац;
Површина катастарске парцеле: 04.21.19ха;
Класа и намена објекта 1: категорија В, зграде за трговину на велико и мало;
трговачки центри, зграде са продавницама, робне куће, издвојене продавнице, апотеке
и бутици, сајамске хале, простори за аукције и изложбе, затворене пијаце, сервисне
станице за моторна возила итд; преко 400 m² или П+1, класификациони број 123002,
проценат 99,60%; категорија Г – локалне трансформаторске станице, класификациони
број 222420, проценат 0,40%;
Класа и намена објекта 2: категорија Б, класификациона ознака 127420, остале
зграде, другде некласификоване; надстрешнице на аутобуским станицама, јавни
клозети, перионице итд, проценат 100,0%;
Класа и намена објекта 3: категорија Г, класификациона ознака 242002, остале
зграде, другде некласификоване; проценат 100,0%;
Класа и намена објекта 4: категорија Г, класификациона ознака 211201, улице
и путеви унутар градова и осталих насеља, сеоски и шумски путеви и путеви на којима
се одвија саобраћај моторних возила, бицикала и запрежних возила, укључујући
раскрснице, обилазнице и кружне токове, отворена паркиралишта, пешачке стазе и
зоне, тргови, бициклистичке и јахачке стазе); проценат 100,0%;
Класа и намена објекта 5: категорија Г, класификациона ознака 222220, остале
грађевине у локалној водоводној мрежи, водоторњеви и други резервоари за воду,
изворишта, изворишта, фонтане (чесме), хидранти; проценат 100,0%;
Бруто развијена површина објекта 1: 9550,05м²
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Бруто развијена површина објекта 2: 163,41м²
Посебни услови за изградњу - Катастарска парцела број 6919/1 КО Шабац,
налази се у обухвату Плана генералне регулације „Шабац“ - Ревизија („Службени Лист
града Шапца“, број 18/15) - у зони Р2 – радна зона унутар доминантно стамбених зона; ,
и у обухвату Урбанистичког пројекта потисног вода у улици “Вите Враштановића” од
обилазног пута до улице “Народних хероја” у Шаппцу ,(„Сл. лист општине Шабац“,
број 30/97) који је преиспитан Одлуком о одређивању делова урбанистичких пројеката
који у свом саставу не садрже јавне површине, који се могу примењивати до доношења
нових урбанистичких планова ( „Сл. лист општине Шабац“, број 18/03 ).
Рз2
РАДНА ЗОНА УНУТАР ДОМИНАНТНО СТАМБЕНИХ ЗОНА
ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Oви услoви сe oднoсe нa пoстojeћe рaднe и услужнe кoмплeксe кojи сe нaлaзe
нeпoсрeднo уз или у стaмбeним грaдским зoнaмa.
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање
проблема одвођења атмосферских и подземних вода; комунално опремање и
побољшање хигијенских услова; изградња и реконструкција постојећих мрежа и
објеката инфраструктуре, асфалтирање путева, уређење тротоара, подизање
дрвореда; формирање и уређење других јавних површина.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
У oвим зoнaмa je мoгућa: прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и
oбjeкaтa
кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Прoизвoдњa у
капацитетима који имају било какве негативне утицаје на животну
средину ниje дoзвoљeнa. Становање је дозвољено унутар постојећих
комплекса, односно, дозвољена је промена радне зоне у зону
становања.
Прaвилa
Минимална површина новоформиране парцеле је 7,0 ари.
пaрцeлaциje Мaксимaлнa пoвршинa ниje oгрaничeнa. Свe нове пaрцeлe мoрajу
имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4,5 m.
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и
мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. За директно
прикључење на државни пут поступиће се у складу са важећим
законским прописима.
Услoви зa
Пoдзeмнe
Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних
изгрaдњу
eтaжe
вoдa aли у случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe
oбjeкaтa
тeхничкe мeрe, истe мoгу дa зaузимajу вeћу
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa,
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje
у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене
незастрте зелене површине.
Индeкс
Максимално 60%.
зaузeтoсти
Индeкс
Максимално 2,5.
изгрaђeнoсти
Грaђeвинскe У складу са општим одредбама 010 и просторне
линиje
целине у којој се парцела налази. Нoви oбjeкти сe
мoгу пoстaвљaти искључивo нa планом дефинисану
грaђeвинску линиjу.
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Пaркирaњe
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
Обjeкти
чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Удaљeнoст oд У складу са општим одредбама
010 и
мeђa и сусeдa противпожарним условима. Oбjeкaт трeбa дa будe
нajмaњe 4,0m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним
пaрцeлaмa (1,0 и 3,0m oд сусeдних мeђa). Укoликo je
oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0m oд бoчнe грaницe
грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa
мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je
прибaвити сaглaснoст влaсникa / кoрисникa
сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу. Укoликo je oбjeкaт
удaљeн мaњe oд 3,0m oд бoчнe грaницe пaрцeлe,
дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким
пaрaпeтoм. Минимална удаљеност може додатно
бити
коригована
противпожарним
условима,
заштитним зонама специфичних технологија и
еколошким елаборатима.
Спрaтнoст
Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je до три
надземне етаже (П+2). Могући су архитектонски
акценти објеката висине више до 12m.
У складу са општим одредбама 018.
Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo
10% пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт.
Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру
инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти
извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и
уљa.
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних
пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн
пaркинг.
Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према
одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.
Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo
пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки
услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене
другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе,
еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта и сл.). Забрањена је
изградња свих објеката за које се проценом утицаја докаже да могу
имати негативне последице на становање у суседству.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила дефинисана овим поглављем су обавезујућа правила која се
користе приликом дефинисања правила уређења и правила грађења и
карактеристична су за изградњу објеката на појединачним локацијама.
Уколико се у тексту помињу услови за матичну парцелу, по правилу се ради о
катастарској парцели као територијалној јединици која представља део земљишта у
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катастарској општини одређен границом и означен јединственим бројем, на коме
постоји право својине. Правилима парцелације/препарцелације може бити условљено
или допуштено формирање грађевинских парцела. Матична парцела је и катастарска
парцела у традиционалном начину изградње у Шапцу из које су издвојене парцеле под
објектима и сукорисничка парцела, преко које се приступа појединачним парцелама.
001. Доминантна намена површина је дефинисана на графичком прилогу, по
карактеристичним урбанистичким блоковима и на појединим местима - по парцелама.
Правилима грађења за зону дефинишу се правила грађења за доминантну намену.
Правилима грађења за појединачни блок, уз доминантне намене (са графичког прилога)
дефинисане су и компатибилне намене у блоку (постојеће и планиране).
У зонама са доминантном наменом становања, компатибилмне намене су: пословање
(Искључиво Рз2), спорт и рекреација, трговина, угоститељство, занатство и услуге,
здравство, дечија заштита, образовање, култура и верски објекти.
У зонама са доминантном наменом пословања, компатибилмне намене су: спорт и
рекреација, трговина, угоститељство, занатство и услуге, бензинске и друге пумпне
станице.
Одабир делатности мора бити такав да саобраћајне, или било које друге потребе које
проистичу из појединачне делатности, не ремете основне функције зоне у којој се
налазе, као и ближег и ширег суседства. Посебну пажњу треба посветити код одабира
делатности, ради уређења појединачних локација са аспекта визуелног ефекта на
околину. Правила грађења и уређења која се односе на зону доминантне намене у
потпуности се односе и на компатибилну намену, а планом детаљне регулације или
урбанистичким пројектом, уколико се ради за предметни простор, могу се дати и
другачија правила, али увек у корист унапређења укупног простора и доминантне
намене зоне.
У случајевима где је наведено да се условљава ограничена или уникатна производња,
или једног пословног простора истог власника на другој локацији, максимална
површина простора у којем се обавља предметна делатност је 100 м2.
Изградња новог производног и складишног простора је дозвољена само на
парцелама радних зона у ТГЦ: Север, Исток, Запад и Југ и Рз1.
002. Намена површина унутар блокова - зона на којима се примењују планови
детаљне регулације се не дефинише графичким прилогом Ревизије, већ се ти планови
примењују у потпуности. У случају измене и допуне тих планова, дају се усмеравајуће
одредбе. Такође, у исту категорију су сврстана и подручја за које је израда планова
детаљне регулације у току. Планови који до ступања на снагу Ревизије ПГР нису
упућени на јавни увид (након стручне контроле), раде се у складу са одредбама
Ревизије ПГР.
003. У случају да је нека од намена изостављена, примењиваће се правило
"сличности садржаја" са неком од дефинисаних, при чему треба водити рачуна да се
испуни основни циљ Плана, а то је да се онемогуће производне активности у
централним и стамбеним зонама, као и да се спрече негативни утицаји намена на
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околину. За обављање радних делатности обезбеђено је довољно радних зона тако да
не треба одступати од напред наведеног. Опште одредбе су дефинисане поглављем II
1.12.1. Намена површина.
004. Услови за изградњу утврђују се на нивоу зоне. Зона је планерска јединица која
представља традиционалну или просторну целину у формирању, у складу са планском
документацијом. Општа правила за изградњу по зонама се дефинишу поглављем II
2.32. Општа правила уређења и грађења по типичним градским зонама.
005. Изградња другог објекта на парцели: На једној парцели у зони С1, С1+ и С2
планира се само један објекат (изузетак је затечено стање, изградња два објекта у
случајевима када парцела излази на две регулације и у случају да је таква могућност
предвиђена Ревизијом ПГР за појединачни блок). На парцели у осталим стамбеним
зонама је дозвољена изградња другог стамбеног или објекта компатибилне намене на
парцели, максималне спратности П+1, до границе максимално дефинисаних параметара
за целу парцелу.
006. За све стамбене објекте морају се поштовати правила и показатељи који се
утврђују за одређени облик становања. По правилу се задржава постојећа парцелација,
односно у складу са условима за парцелацију/препарцелацију, дозвољава се промена и
формирање нових парцела. Као правила унутар различитих облика становања,
утврђују се: минимална површина парцеле, минимална ширина уличног фронта и
висина објекта, а као показатељи: индекс изграђености (Ии) и индекс заузетости (Из).
Критеријуми (правила и показатељи) примењују се кумулативно, уз поштовање свих
корективних фактора равноправно са правилима и показатељима.
007. Корективни фактори основних показатеља јесу услови за паркирање, услови за
обезбеђење минималних незастртих зелених површина и услови за обезбеђење
структуре и површине станова у зонама С1, С1+ и С2. Број места за паркирање служи
као корективни фактор за број и структуру стамбених и пословних јединица, односно
врсту пословног простора. Паркирање и гаражирање путничких возила и возила за
обављање делатности обезбеђује се, по правилу, на парцели, изван површина јавне
намене (осим када је то дефинисано ПДР или посебним условима Ревизије ПГР за
појединачне блокове). Корективни фактор јесте и обавезност формирања незастртих
зелених површина у проценту који је дефинисан за сваку зону. Вертикални зелени
вртови и кровно зеленило могу обавезно учешће незастртих зелених површина
умањити до 5% од условљене (условљена површина х 0,95). Формирање дрвореда на
парцели може обавезно учешће незастртих зелених површина умањити до 5% од
условљене (условљена површина х 0,95). За зоне С1, С1+ и С2, одређује се структура и
површина станова: стaнoви дo 40m2 брутo (35 m2 нето), нe мoгу чинити вишe oд 30%
укупног броја станова у објекту а свaки стaн мoрa имaти oстaву у oквиру oбjeктa (бeз
oбзирa дa ли пoстojи oстaвa у сaмoм стaну).
Одступање од структуре и површине станова у објекту је могуће у зонама становања
социјално угрожених категорија домаћинстава.
008. Критеријуми се примењују на нивоу хомогене целине коју може представљати
подручје, група блокова, део блока. Критеријуми се примењују и на парцели, унутар
огдоварајућег облика становања, уз могућност да се планом детаљне регулације утврде
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делимичне корекције. Сва одступања морају бити у складу са правилима струке,
позитивним законским прописима, јавним и општим интересом и у оквиру минималних
и максималних параметара и других услова дефинисаних Ревизијом ПГР.
У подручјима санације бесправне градње, могуће је одступање од критеријума, односно
прилагођавање стању које се утврђује Законом о легализацији.
009. У свим подручјима становања омогућена је изградња простора за нестамбене
намене које не угрожавају буком, вибрацијама, гасовима, обим транспорта и сл.
основну намену. Учешће нестамбеног у укупно изграђеном простору одређује карактер
намене. Учешће до 20% пословног простора одређује стамбену намену, 21-50%
стамбено-пословну, 51-70% пословно-стамбену а преко 71% пословну. Величина
пословног комплекса у зони становања не може бити већа од 1hа. У свим случајевима
се примењују правила грађења за стамбене објекте.
010. Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели
дефинишу се тако да омогућују функционисање објекта на парцели и несметано
постављање инфраструктуре, а да не угрозе функционисање и статичку стабилност
објеката на суседним парцелама. Грађевинске линије дефинишу максималне границе
градње објекта, а габарит објекта може бити и мањи у односу на зону изградње
дефинисану грађевинским линијама.
Грађевинске линије објеката према регулацији површина јавне намене приказане су у
графичком прилогу "План саобраћаја, регулације и нивелације; грађевинске линије и
висинска регулација" и оне су обавезујуће осим за изградњу објеката у радним зонама и
слободностојећих објеката, где могу бити повучене према унутрашњости сопствене
парцеле. Грађевинске линије постојећих објеката се задржавају, уколико Ревизијом
ПГР није другачије одређено. У зонама које се сматрају изграђенима и комплетно
реализованим (Бенска бара, Тркалиште и др.), грађевинске линије објеката су постојеће.
У случају да се постојећи објекат или део објекта налази у простору између планиране
грађевинске и регулационе линије, објекат се задржава, уз могућност инвестиционог
одржавања објекта или дела објекта који прелази грађевинску линију. На објекту или
делу објекта у зони грађења дефинисаној грађевинском линијом, могуће су све
интервенције на постојећем објекту (доградња, назиђивање и др.), уз поштовање
правила грађења утврђених овим планом. У случају замене објекта или реконструкције
већег обима, објекат се мора градити према правилима за нове објекте. У зонама
градског центра где је условљено да се грађевинска и регулациона линија поклапају,
нису дозвољена одступања, сем ако планом није посебно напоменуто. Изузетно, у зони
између регулационе и грађевинске линије је дозвољено постављање рампи /лифтова за
обезбеђење приступа лицу са посебним потребама.
Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне намене, а који
се налазе у оквиру планираних површина јавне намене (улице, паркови, комунални
објекти и др.), морају се уклонити.
У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела,
објекти могу бити постављени:
Као слободностојећи објекти, када објекат не додирује ниједну линију
грађевинске парцеле.
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У прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију
грађевинске парцеле. Код изузетно плитких парцела у зонама породичног становања,
могу се градити двојни објекти који додирују задње границе парцела. У зонама у
којима се граде објекти у прекинутом низу, могућа је изградња и полуатријумских
објеката. Овај тип изградње подразумева прибављање сагласности суседа, сем у
случајевима да су такви услови утврђени приликом израде планова детаљне
регулације.
У непрекинутом низу, када објекат на парцели додирује обе бочне линије
грађевинске парцеле а што је утврђено ПДР или Ревизијом ПГР. У зонама у којима се
граде објекти у непрекинутом низу, могућа је изградња и атријумских и
полуатријумских објеката. Сагласност суседа није потребна за изградњу новог објекта
до дубине од 17m од регулације. Одстојања објекта од суседа у дубини већој од 17m
се одвија према правилима за изградњу слободностојећег објекта или се захтева
сагласност суседа за постављање објекта на међу.
У непрекинутом или прекинутом низу унутар заједничких дворишта. Обавезно
је обезбеђење колског приступа сваком објекту, минималне ширине 2,5m преко
заједничке/сукорисничке површине.
Ревизијом ПГР и појединим важећим ПДР су дефинисане улице у којима се утврђује
изградња објеката у непрекинутом низу и у тим случајевима није потребна сагласност
суседа. Изузетак од овог правила може бити само постојење неког правног основа
између суседа (предходно дате, судски оверене сагласности).
У појединим блоковима у којима постоје зоне различитих намена, дефинисане су
максималне унутрашње грађевинске линије у циљу спречавања међусобних негативних
утицаја. Ако нису поменуте овим планом, унутрашње грађевинске линије према
суседима се дефинишу у складу са Правилником о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр, 22/15). Обзиром на карактер
изграђености, сматра се да је већина слободностојећих објеката изграђена у складу са
одредбама члана 52 Правилника (1,0m на делу бочног дворишта северне оријентације и
3,0m на делу бочног дворишта јужне оријентације).
Грађевинске линије горњих етажа (висина од 3,0м од коте тротоара) могу да прелазе
грађевинску линију према регулационој линији до 1,6m у оквиру сопствене парцеле,
односно 0,6м у случају да се регулациона и грађевинска линија поклапају. Испади на
објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1.5m бочне границе парцеле.
Препусти нису дозвољени ван максималних бочних грађевинских линија и ван
максимално дефинисаних унутрашњих грађевинских линија. Препусти у блоковима где
се поклапају грађевинска и регулациона линија су дозвољени до четвртине ширине
тротоара, максимално 0,6m.
Елементи конструкције у оквиру сопствене парцеле који савлађују висину до 90цм од
коте тротоара (степеништа, рампе и сл) могу да пређу грађевинску линију приземља.
Елементи конструкције приземља у зонама где се поклапају регулациона и грађевинска
линија морају бити у оквиру максимално дефинисаних грађевинских линија.
Уколико нису дефинисане овим Планом, грађевинске линије ће бити прецизно
дефинисане плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима уз поштовање
критеријума Ревизије ПГР који се односе на удаљеност према суседима. При детаљној
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разради простора, при изради планова детаљне регулације, може доћи до мањег
одступања од дефинисаних максималних грађевинских линија, при чему се растојање
грађевинске од регулационе може смањити (од дефинисаног Ревизијом ПГР), уколико
се ради о преовлађујућој грађевинској линији квалитетних објеката у улици или
уличном фронту блока, уколико то технолошки процеси на парцели захтевају и сл.
011. Спратност објеката се дефинише бројем надземних етажа за појединачне зоне, у
складу са терминологијом Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију
и изградњу ("Сл. гласник РС", бр, 22/15).
Ревизијом ПГР су дефинисане улице где је условљено поштовање висинске регулације
у циљу заштите културно историјског наслеђа, идентитета градског центра и естетских
вредности. У тим зонама је неопходно ускладити висину и друге елементе објеката са
критеријумима који су дефинисани графичким прилогом "Карта шематског приказа
висинске регулације".
Ако није другачије дефинисано условима висинске регулације и подзаконским актом,
Ревизијом ПДР се дефинишу одредбе за изградњу надземних етажа. Пoд призeмљeм сe
пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2 m. Спрaтнa висинa
пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,2 m oд нулте коте + 3,0 m
спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0 m oд кoтe призeмљa кoja je нa + 0.15 m oд нулте
кoтe). Нулта кота терена је кота тротоара испред улаза у објекат. Пoд спрaтoм сe
пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3 m. Мaксимaлнe спрaтнe
висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa 10%. Пoд
пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe
висинe дeфинисaнe Прaвилимa грaђeњa зa типичну нaсeљску цeлину, при чeму
мaксимaлнa кoтa слeмeнa нe мoжe бити вeћa oд 4,5 m oд кoтe пoдa пoдкрoвљa. Пoд
пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,8 m, чиje je
минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 m. Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa
сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг нaгибa дo 150, бeз кoриснe
пoвршинe. Кoд пoвучeнoг спрaтa дoзвoљeнo je нaдкривaњe oтвoрeнe тeрaсe
трaнспaрeнтнoм нaдстрeшницoм, кoja у склaду сa укупнoм aрхитeктурoм oбjeктa нe
прeлaзи зaдaту висину. Искључуje сe свaкa мoгућнoст нaкнaднoг зaтвaрaњa нaткривeнe
тeрaсe зaдњe eтaжe. Ниje дoзвoљeнa примeнa нa jeднoм oбjeкту и пoдкрoвљa и
пoвучeнoг спрaтa. Максималне коте слемена за надземне етаже су: +11,70 за три
надземне етаже; +14,70 за четири надземне етаже; +17,70 за пет надземних етажа;
+20,70 за шест надземних етажа. Максималне коте слемена за објекте више спратности
се дефинишу ПДР или урбанистичким пројектом. Препоручују се коси кровови али се
не условљавају. Одступање од ових параметара је оправдано у случајевима
усклађивања висинске регулације са суседним објектом.
013. Спољне степенице нису дозвољене сем ако се не ради о степеницама које су
предвиђене противпожарним елаборатом и служе за евакуацију.
014. Објектима се мора обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара
(„Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95). Приступни пут за ватрогасна возила има следеће
карактеристике најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5м, а
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за двосмерно кретање 6,0m; унутрашњи радијус кривине који остављају точкови је
7,0m, а спољашњи радијус кривине 10,5m; успон (рампа) нагиба мањег од 12,0%-ако
се коловоз не леди; а ако се леди мањег од 6,0%. Приступни пут за ватрогасна возила
је део јавног пута или посебна саобраћајница којом се прилази објекту, а којој
најудаљенија тачка коловоза није даља од 25,0m од габарита објекта.
015. Обликовање фасаде: Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe
уличнe фaсaдe, oсим дa испрeд уличнe фaсaдe пoстojи прeдбaштa минимaлнe ширинe 4
м. Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди. У Ц1, Ц2, С1, С1+ и С2, ниje
дoзвoљeнo пoстaвљaти рустичнe, дрвeнe oгрaдe нa тeрaсaмa и бaлкoнимa. Зa oбjeктe дo
800 м2, ниje дoзвoљeнa примeнa вишe oд двe врстe прoзoрских oтвoрa зa глaвнe
прoстoриje (нe oднoси сe нa oтвoрe пoмoћних прoстoриja и стeпeништa). Прoзoри и
врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и мoдулaрнoj ширини. Прoзoри
сa висoким пaрaпeтoм oриjeнтисaти нa двoришнe фaсaдe, a кoд стaнoвa кojи су
jeднoстрaнo oриjeнтисaни, прoзoри сa висoким пaрaпeтoм мoрajу имaти мaску нa
фaсaди (зидaну, мeтaлну...). У случajу двojних кућa, нa истoj или вишe пaрцeлa, ниje
дoзвoљeнa рaзличитa oбрaдa фaсaдa у пoглeду диспoзициje и вeличинe oтвoрa, бoje и
фaсaднe плaстикe. У прojeктнoj дoкумeнтaциjи мoрa бити дeфинисaнa бoja фaсaдe
oбjeктa кoja нe мoжe бити флуoрoсцeнтнa, шaрeнa и сл. Препусти над јавним
површинама могу бити максимално до 1/4 ширине тротоара али не шире од 60 цм.
Одвођење атмосферских вода није дозвољено преко суседних парцела.
018. Паркирање: Обавезно је поштовање следећих норматива:
Табела 15: Нормативи за обезбеђење паркинг простора
Нaмeнa
Брoj
пaркинг Јeдиницa
мeстa**
Стaнoвaњe
1 пм
стaн
Становање социјално
0,7 пм
стaн
угрожених категорија
становништва
Бaнкe, здравствена,
1 пм
70 m2 корисног простора
пословна, образовна или
Ц1: 200 м2 корисног
административна установа
простора
Трговина на мало
1 пм
100 m2 корисног простора
Ц1: 200 m2 корисног
простора
Пoштe
1 пм
150 m2 корисног простора
Рeстoрaни и кaфaнe
1 пм
8 стoлицa
Ц1: 20 столица
Хoтeл (прeмa кaтeгoриjи)
1 пм
до 10 крeвeтa
Спoртскa хaлa
1 пм
40 глeдaлaцa
Бискoп, дoм културe
1 пм
30 сeдиштa
Производни, магацински и 1 пм
20 запослених
индустријски oбjeкти
* Напомена: сем ако другачије није наведено у тексту плана за појединачне локације и
затечено стање
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**Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг
места, примењује се матаматичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од
0.51 на већи број.
Хотели, ресторани и други угоститељски и туристички објекти који не могу да обезбеде
потребан број паркинг места на сопственој парцели, могу да закупе паркинг места на
површинама јавне намене, за време док обављају делатност.
У складу са стеченим правима, инвеститори у Улици Војводе Мишића (блок 44г) и дуж
Обилазног пута (између улица Поцерске и Краља Милутина) имају право да 10%
потреба за паркирањем обезбеде у оквиру површине јавне намене.
Паркирање се може вршити на максимално две подземне етаже а препоручује се једна
због високог нивоа подземних вода на појединим градским подручјима и чији ниво није
утврђен. Број надземних етажа за паркирање није ограничен. Инвеститор има право да
објекат вишеетажне гараже изгради као самосталан објекат на парцели. Инвеститор има
права да паркирање унутар објекта реши преко косих рампи у складу са техничким
нормативима. Паркирање унутар објекта се може решити преко механичких и
хидрауличких система за паркирање (ауто лифтови, клацкалице и др.) у складу са
нормативима и атестима произвођача. Инвеститор може, уколико на сопственој
парцели не може да обезбеди услове за паркирање, да обезбеди секундарни паркинг
(гаражни) простор у радијусу од 200m од објекта на посебној парцели, уколико се
стекну законски основи за то.
Локална самоуправа може донети одлуку да се инвеститори ослободе обавезе
обезбеђења одређеног процента обавезног паркинг простора на сопственој парцели, уз
надокнаду која ће бити коришћена за изградњу објекта јавне гараже. За изградњу нових
објеката инвеститор може платити надокнаду за максимално 20% недостајућих паркинг
места. У случајевима када се врши надзиђивање објеката без околног земљишта
(објекат=парцела) надокнада се плаћа максималних 100% за свако недостајуће место
дограђеног дела објекта. Сви услови ће бити дефинисани одговарајућом градском
одлуком.
Уколико инвеститор не изведе објекат у складу са условима за паркирање, нема
могућности покретања процедуре израде урбанистичког плана којим би променио
нормативе. (Одступања се не могу верификовати израдом новог плана, осим измене
Ревизије ПГР).
Свако треће паркинг место у оквиру површине јавне намене мора бити озелењено
(формиран дрворед). Формирањем дрвореда на паркингу унутар сопствене парцеле,
инвеститор може да коригује обавезну зелену површину до -5% (планирана површина х
0,95). У супротном, нису дозвољена одступања од дефинисане зелене површине.
Озеленити паркинг просторе високим лишћарима широких крошњи без плодова који
могу да угрозе пролазнике или јавну површину и аутомобиле (избегавати врсте које
имају велике и тврде плодове, плодове који би запрљали простор. Предлог је да се
озелени свако друго или треће место. Код врста које имају коренов систем који би
могао да денивелише саму паркинг подлогу, приликом садње поставити прстенове који
би усмерили корен у жељеном правцу.
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019. Заштита простора и заштитне зоне: На простору који је обухваћен Ревизијом
ПГР дефинисане су заштитне зоне инфраструктурних и комуналних објеката и
инсталација, културних добара, археолошких локалитета и друге у оквиру којих је
изградња ограничена или забрањена, односно ови објекти представљају ограничавајући
фактор за изградњу. Ове заштитне зоне су прецизно дефинисане у текстуалном делу
Плана, као и у условима надлежних предузећа у документацији Плана, а у графичком
прилогу су приказане оне зоне и подручја за које је то било могуће урадити. Све
заштитне зоне и услови дефинисани овим Планом се морају поштовати:
• Зоне заштите непокретних културних добара: Услови су дефинисани поглављем
II 1.8.2. Заштита културних добара и одговарајућим правним актима
• Зоне заштите природних добара: Граница припадајућег простора споменика
природе «Липа у Шапцу» дефинисана је пречником крошње стабла липе, која
износи 16,40м. Изван зоне становања насеља забрањена је изградња објеката
чија намена није директно везана за воду на растојању мањем од 50m од линије
средњег водостаја водотока (еколошки коридор реке Саве).
• Заштитне зоне цевовода: за примарне инсталације водовода са сваке стране од
осовине цевовода 1,0 m, а где то није могуће по 0,5 m са сваке стране
цевовода уз посебне мере обезбеђења рова челичним подградама, у случају
паралеленог вођења са другим инсталацијама, односно минимано по 2,0m са обе
стране цевовода у случају изградње неког другог објекта уз обезбеђење рова
челичним подградама; за секундане инсталације водовода – дубина цевовода са
сваке стране од осовине цевовода (1,0m), а минимално по 0,5 m са сваке стране
цевовода за случајеве паралеленог вођења са другим инсталацијама и
минимално по 1,0 m са сваке стране у случају изградње неког другог објекта; за
примарне и секундарне инсталације канализације, по + 1,0 m са сваке стране од
осовине цевовода, а где то није могуће по 0,5 m са сваке стране колектора уз
посебне мере обезбеђења рова челичним подградама у случају паралеленог
вођења са другим инсталацијама, а минимално 2,0m са обе стране осовине
колектора у случају изградње
неког другогог објекта; Код укрштања
инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати следећи
принципи и критеријуми: Код подземних укрштања – укопавања истих, ове
објекте водити кроз заштитне цеви тако да горња ивица заштитних цеви мора
бити на минимум 1,50 m испод нивелете дна нерегулисаних, као и на мин. 0,801,00 m испод нивелете дна регулисаних корита на местима прелаза. Код траса
нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона, због непознавања
и неизучености водног режима, те и немогућности одређивања резервних
појасева и коридора регулисаних корита, не планирати и не дозволити изградњу
никаквих објеката у зонама речних долина, без претходно обезбеђених
хиролошко-хидрауличних подлога и прорачуна, cтудија, генералних, идејних и
свих других, за то неопходних техничких решења.
• Заштитне зоне за високонапонске водове износе: за далековод 220 kV износи
50,0m (25m+25m); за далеководе 110 kV (постојећи и планирани) износи 60,0m
(15,0m+30,0m+15,0m); за далековода 35 kV износи 15,0m (7,5m+7,5m). Услови
изградње у заштитним зонама дефинисани су посебним правилима грађења за
зоне у оквиру којих се налазе
• Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније: За базне радио станице
мобилне телефоније, са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб
(на тлу), дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне
изградње стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и
Одељење за урбанизам, ГУ Шабац

11 од 18

антена) за стубове висине до 30 m и вредност од 30 m за стубове висине преко 30
m. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим
од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела. Базне
радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у зонама природних и
културно историјских добара (проглашених и евидентираних), нити у близини
цркава - у радијусу од 100m због заштите визуре насеља. Додатни услови и
ограничења у погледу забране изградње у циљу заштите визура и абмијента
дефинисани су у посебним правилима грађења за издвојене зоне.
В. 019/ИДПГР-1. Ограђивање
Ограђивање парцела на којима се одвијају пословне делатности и поједине делатности
јавних функција: Ограђивање производних комплекса је обавезно. Ограђивање
установа које морају имати контролисане услове у којима се обавља функција (школе,
предшколске установе, установе здравствене и социјалне заштите са смештајним
капацитетима и сл.) се такође ограђују према овим условима.
Парцеле је потребно оградити дуж међних линија. Уколико се на парцели одвијају
искључиво комерцијалне делатности (администрација, трговина, услуге и сл.)
ограђивање према улици није обавезно, а ограђивање према суседима може бити
предмет договора са суседом. Договор се дефинише овереном сагласношћу.
Ограде се постављају на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије
буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не
могу се отварати ван регулационе линије већ искључиво према дворишту. Уколико
удаљеност ивице уличног коловоза и границе парцеле није довољна за несметано
скретање возила која приступају комплексу, улазну капију је потребно померити ка
унутрашњости парцеле, а тачан положај одредити према дужини возила која ће имати
приступ комплексу. Грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне
целине, али висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољашње ограде.
Висина уличне ограде износи максимално 2 м, с тим да висина пуног (зиданог) дела
износи максимално 0,9 м, а преко те висине ограда може бити транспарентна или жива
ограда од одговарајуће врсте биљака. Висина ограде ка суседним парцелама износи
максимално 2 м, али нема ограничења у погледу материјализације ограде. Парцеле са
производним објектима који захтевају посебне услове у погледу функционалног
издвајања или заштите непосредног окружења (производни погони, радионице,
бензинске станице и сл.) могу се ограђивати према суседима оградом висине до 2,2 м.
Ограничавајући услов за подизање ограде ове висине јесте постојање објекта на
суседној парцели који има грађевинску дозволу којом су одобрени прозорски отвори
радног простора који подразумева неопходну инсолацију. У том случају висина ограде
ових комплекса не може угрожавати инсолацију постојећег радног простора.
Ограђивање парцела у зонама становања: Парцеле је потребно оградити дуж међних
линија. Ограђивање према улици није обавезно, а ограђивање према суседима може
бити предмет договора са суседом.
Ограде се постављају на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије
буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не
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могу се отварати ван регулационе линије већ искључиво према дворишту. Уколико
удаљеност ивице уличног коловоза и границе парцеле није довољна за несметано
скретање возила која приступају парцели, улазну капију је потребно померити ка
унутрашњости парцеле, а тачан положај одредити према дужини возила која ће имати
приступ комплексу. Грађевинска парцела може се преграђивати у функционалне
целине, али висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољашње ограде.
Висина уличне ограде износи максимално 1,6 м, с тим да висина пуног (зиданог) дела
износи максимално 0,4 м, а преко те висине ограда може бити транспарентна или жива
ограда од одговарајуће врсте биљака.
Ограђивање према суседима може бити предмет договора са суседом и у том случају
нема захтева у погледу висине и материјализације ограде. Договор се дефинише
овереном сагласношћу.
Уколико нема договора између суседа, висина непрозирне ограде према суседу је 0,9 м
а висина транспарентне ограде је до 140 цм. Висина живице је максимално 2,0м.
Ограничавајући услов за подизање живице ове висине јесте постојање објекта на
суседној парцели који има грађевинску дозволу којом су одобрени прозорски отвори. У
том случају висина живице је 140 цм.
Посебни услови за ограђивање:
Уколико се стамбени објекат граничи са објектом пословања, на тој међној линији се
примењују услови за ограђивање пословних објеката.
У случајевима када инвеститор жели да постави нову, односно легализује ограду до
регулације која не одговара дефинисаним условима, неопходно је да предходно
прибави позитивно мишљење Комисије за планове града Шапца. Комисија ће у тим
случајевима ценити услађеност ограде у односу на функцију и архитектуру објекта на
парцели и/или уметнички изражај.
Услови за пројектовање и прикључење на комуналну, саобраћајну и другу
инфраструктуру
1. Пројектовање прикључака на електро мрежу извести према Условима за
прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије објекта на катастарској
парцели број 6919/1 КО Шабац, број 8L.1.0.0.-259-148-19 од 30.05.2019.год., издатим од
ОДС ЕПС „ДИСТРИБУЦИЈА“, огранак ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ШАБАЦ;
2. Пројектовање прикључака на водоводну и канализациону мрежу извести према
Техничким условима за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања и
одвођења отпадних вода број 351/СР-10/19 од 29.01.2019.год. за изградњу пословног
објекта-трговачког центра са трансформаторском станицом на катастарској парцели
број 6919/1 КО Шабац, издатим од ЈКП „ВОДОВОД-ШАБАЦ“, Служба развоја и
инвестиција,
3. Прикључак на ТК мрежу извести према Сагласности на локацију и условима
за прикључење на јавну ТК мрежу број А332-27070/1 од 28.01.2019.год. издатим од
стране „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ Предузеће за телекомункације а.д., Дирекција за технику,
ИЈ Шабац;
4. Пројектовање и изградњу извести према Сагласности на локацију и условима
број 01-55/2019 од 23.01.2019.год. издатим од стране ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ“
Одељење гасификације;
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5. Пројектовање и изградњу извести према условима 09.33 број 217-7436/19-1
од 27.05.2019.год. издатим од стране МУП Републике Србије, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу;
6. Пројектовање и изградњу извести према условима 09.33 број 217-7437/19-1
од 27.05.2019.год. издатим од стране МУП Републике Србије, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу;
7. Пројектовање извести према Сагласности на локацију објекта са условима,
број 114-01 од 18.01.2019.год., издатим од стране ЈП Инфраструктура Шабац, Служба
за путеве,
8. Пројектовање извести према Сагласности на локацију објекта са условима,
број 149-01 од 22.01.2019.год., издатим од стране ЈП Инфраструктура Шабац;
9. Пројектовање и изградњу извести према Решењу број 4/3-09-0007/2019-0002,
од 24.01.2019.год. издатим од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике
Србије;
НАВЕДЕНИ УСЛОВИ СЕ У ПОТПУНОСТИ МОРАЈУ ИСПОШТОВАТИ.
Наведени технички услови и сагласности за прикључење на објекте
комуналне инфраструктуре су саставни део локацијских услова .
Приступ парцели остварује се из улице Војводе Јанка Стојићевића у Шапцу.
У складу са приложеним Идејним решењем, на предметној кат. парцели за
рушење су предвиђени постојећи објекти, бруто развијене грађевинске површине од
6440,0м².
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
1. У складу са приложеним Идејним решењем, приступ парцели предвиђен је
са будуће саобраћајнице Нова 97 у Шапцу.
Приликом подношења захтева за издавање Грађевинске дозволе потребно је
доставити уговор са ЈП Инфраструктура Шабац о изградњи недостајуће
инфраструктуре - будуће саобраћајнице, као доказ да је обезбеђен приступ јавној
саобраћајној површини.
2. У складу са Условима за прикључење на електроенергетску мрежу број
8L.1.0.0.-259-148-19 од 30.05.2019.год, издатим од ОДС ЕПС „Дистрибуција“, огранак
Електродистрибуција Шабац - изградња објекта није могућа док се не испуне наведени
додатни услови.
Приликом подношења захтева за издавање Грађевинске дозволе, потребно
је приложити Уговоре о изградњи недостајуће инфраструктуре у складу са
Условима за пројектовање и прикључење 8L.1.0.0.-259-148-19 од 30.05.2019..год.
издатим
од
ОДС
ЕПС
„Дистрибуција“
д.о.о.
Београд,
огранак
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ШАБАЦ.
ИЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА
Рejoн VI
Инжeњeрскo гeoлoшки рejoн VI oбухвaтa aлувиjaлну зaрaвaн измeђу дeлoвa
рejoнa IV и нa зaпaднoм дeлу Града, у тeрeну сa ндмoрскoм висинoм дo 80 м. Гeoлoшки
прoфил тeрeнa изгрaдjуjу aлувиjaлни сeдимeнти Сaвe, типa пoвoдњa, плaжa, кoритa и
мртвaja. Изгрaђeни су oд aлeвритских глинa и пeскoвa, лoкaлнo шљункa, рeђe
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муљeвитих сeквeнци. Дeбљинa aлувиjaлних нaслaгa je врлo прoмeнљивa, oд jeднoг
мeтрa, дo дeсeт мeтaрa у приoбaљу Сaвe. Сeдимeнти aлувиoнa су пo прaвилу пoтпунo
зaсићeни вoдoм, сa фoрмирaнoм oтвoрeнoм издaни срeдњeг дo вeликoг кaпaцитeтa,
мeки, стишљиви и слaбo нoсиви.
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
•
Тeрeн je рaвничaрски, сa нaгибoм oд 3-5 %;
•
Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaшинaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa
висoкe дeфoрмaбилнoсти, мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa чeстo и
муљeвитим, нeпoдoбним зa грaдњу, сa нeoпхoдним сaнaциjaмa тлa, кao и
oбjeктимa oдбрaнe и зaштитe oд висoких вoдa, a у приoбaљу oд пoплaвнoг
тaлaсa;
•
Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, нивoи вoдa су нeпoсрeднo испoд пoвршинe
тeрeнa, нa oкo 1 м дубинe, нeрeткo и при пoвршини.
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
• Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и зaштитe oд висoких и
кaтaстрoфaлних вoдa, рeгулaциja кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;
• Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
• Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрeнa нaсипaњeм шљункoвитoпeскoвитим грaнулaтoм и рeфулaциoним пeскoм;
• Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa;
• Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa зa 70 и 7+0 МCS сeизмичкoг
интeнзитeтa.
Услoви изгрaдњe
• Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди,
грaдe сe сa нaгибимa дo 3 % и мaњe, a oслaњajу сe нa дo jaкo стишљивo тлo;
нeoпхoднo je прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe, a кoд oбjeкaтa вeликoг прeчникa
прeдвидeти и мoгућнoст плиткoг шипирaњa; кoд дубoких искoпa пoтрeбнa je
стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм и шипирaњeм; тeрeн je пoтпунo
вoдoзaсићeн, пa je нeoпхoднo црпљeњe вoдa пумпaмa кaпaцитeтa 5-8 l/s;
• Хидрoтeхнички oбjeкти, црпнe стaницe или oбjeкти трaнсфoрмaтoрa извoдићe сe
у слaбo нoсивoм, jaкo стишљивoм тлу; фундирaњe сe углaвнoм нe мoжe
извoдити дирeктнo, зa нaпoнe вeћe oд 100 kN/m 2; тaмпoнски слojeви трeбa дa су
oд шљунчaнoг грaнулaтa, сa истoврeмeнoм функциjoм дрeнaжнoг тeпихa,
прojeктoвaни зa вeликe нaпoнe сa збиjeнoшћу дo 30.000 kN/m2; oбaвeзнa je
хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa нajнижих eтaжa нa стaлни вoдeни нивo;
• Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити рeфулaциjoм, или шљункoвитим
грaнулaтoм, сa прeдхoднoм изрaдoм пoдлoгe oд кaмeнoг нaбaчaja;
• Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa,
сa нaпoнимa вeћим oд 100 kN/m2, тeмeљe сe нa дубoким тeмeљимa, aли je мoгућa
и изрaдa тaмпoнa чиja сe дeбљинa и збиjeнoст усклaђуjу сa нaпoнимa у тлу:
• Сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-прaшинaстoм тлу житкe дo мeкe
кoнсистeнциje, сa мaсивнoм зaмeнoм пoстeљицe нaсипимa и тaмпoнимa oд
грубoзрних грaнулaтa;
• Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из aлувиjaлних пeскoвa и шљункoвa,
сa вишe нивoa aквифeрa, aли je пoтрeбнa дeфeризaциja вoдa.
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Образложење
“NEPI REAL ESTATE PROJECT TWO” доо Нови Београд, ПИБ 109345317,
поднело је 10.05.2019.год. овом Одељењу, у смислу чл. 53а Закона о планирању и
изградњи, по пуномоћнику Недељковић Јани, захтев за издавање локацијских услова за
изградњу пословних објеката-трговачки центар са трансформаторском станицом, аутоперионицом, тотемом, саобраћајницом, резервоаром и пумпном станицом за воду
спринклер система, на катастарској парцели број 6919/1 КО Шабац, у ул. Војводе Јанка
Стојићевића у Шапцу.
Уз захтев је поднета следећа документација:
-идејно решење за изградњу пословног објекта, на катастарској парцели бр.
6919/1 К.О. Шабац, које је урадио “FLOW PLUS” ДОО Београд, одговорни пројектант
Јана Недељковић, дипл. инж. арх., које је саставни део локацијских услова,
- геодетски снимак,
- овлашћење, на име Јане Недељковић.
Одељење за урбанизам градске управе града Шапца преузело је следећа
документа из предмета бр. 350-1-71/2019-11:
1. Техничке условима за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања
и одвођења отпадних вода број 351/СР-10/19 од 29.01.2019.год. за изградњу пословног
објекта-трговачког центра са трансформаторском станицом на катастарској парцели
број 6919/1 КО Шабац, издатим од ЈКП „ВОДОВОД-ШАБАЦ“, Служба развоја и
инвестиција,
2. Сагласност на локацију и услове за прикључење на јавну ТК мрежу број
А332-27070/1 од 28.01.2019.год. издатим од стране „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ Предузеће за
телекомункације а.д., Дирекција за технику, ИЈ Шабац;
3. Сагласност на локацију и услове број 01-55/2019 од 23.01.2019.год. издатим
од стране ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Одељење гасификације;
4. Сагласност на локацију објекта са условима, број 114-01 од 18.01.2019.год.,
издатим од стране ЈП Инфраструктура Шабац, Служба за путеве,
5. Сагласност на локацију објекта са условима, број 149-01 од 22.01.2019.год.,
издатим од стране ЈП Инфраструктура Шабац;
6. Решење број 4/3-09-0007/2019-0002, од 24.01.2019.год. издатим од стране
Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије;
7. Kопију плана за кат. парцелу број 6919/1 КО Шабац издата од стране РГЗ
Службе за катастар непокретности Шабац;
8. Извод из катастра подземних инсталација за кат. парцелу број 6919/1 КО
Шабац издат од стране РГЗ Одељење за катастар водова Ваљево;

По службеној дужности Одељење за урбанизам градске управе града Шапца
прибавило је следећа документа :
1. Услове за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије објекта
на катастарској парцели број 6919/1 КО Шабац, број 8L.1.0.0.-259-148-19 од
30.05.2019.год., издатим од ОДС ЕПС „ДИСТРИБУЦИЈА“, огранак
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ШАБАЦ
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2. Услове 09.33 број 217-7436/19-1 од 27.05.2019.год. издатим од
Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење
ситуације у Шапцу;
3. Услове 09.33 број 217-7437/19-1 од 27.05.2019.год. издатим од
Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење
ситуације у Шапцу;

стране МУП
за ванредне
стране МУП
за ванредне

Разматрајући поднети захтев, са приложеном документацијом утврђено је да су
испуњени услови за издавање локацијских услова, па је одлучено као у диспозитиву.
На основу локацијских услова не може се почети са грађењем.
Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења
грађевинске дозволе, издатих у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју
је поднет захтев.
Грађењу објеката се може приступити на основу правноснажног решења о
грађевинској дозволи и пријави радова из чл. 148. Закона о планирању и изградњи и из
чл. 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(“Службени Гласник РС”, бр. 113/15, 96/2016 и 120/2017).
Грађевинска дозвола се издаје инвеститору који уз захтев за издавање
грађевинске дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу, има одговарајуће право
на земљишту или објекту и који је доставио доказе прописане подзаконским актом
којим се ближе прописује садржина и начин издавања грађевинске дозволе и платио
одговарајуће административне таксе. Саставни део захтева је и извод из пројекта за
издавање грађевинске дозволе потписан и оверен печатом личне лиценце од стране
главног пројектанта.
Одговорни пројектант је у обавези да техничку документацију изради у складу
са локацијским условима, подзаконским актима и свим важећим правним прописима и
техничким стандардима.
Саставни део локацијских услова су ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:
• Извод из Плана генералне регулације - Ревизија – План намене ( Р=1:2000 )
• Извод из Плана генералне регулације – Ревизија – План саобраћаја и регулације
(Р=1:1000)
• Извод из Плана генералне регулације - Ревизија – План електро (Р=1:2000)
• Извод из Плана генералне регулације - Ревизија - План водовода (Р=1:2000)
• Извод из Плана генералне регулације – Ревизија – План канализације (Р=1:2000)
• Извод из Плана генералне регулације – Ревизија – План ТТ (Р=1:2000)
• Извод из Плана генералне регулације – Ревизија – План гасовод и вреловод
(Р=1:2000)
Саставни део локацијских услова је Идејно решење.
Локална административна такса, наплаћена у износу од 17.000,00 динара, на
основу Одлуке о локалним административним таксама („Службени лист општине
Шабац“, број 16/07 и „Службени лист града Шапца“, број 12/09).
Такса на захтев наплаћена je у износу од 310,00 динара, по тарифном броју 1
Закона о републичким административним таксама (Службени гласник РС бр. 43/03,
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51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11,
55/12, 93/12, 47/13, 57/14 и 45/15).
Накнада по Одлуци о накнадама за послове регистрације и друге услуге које
пружа Агенција за привредне регистре (Службени гласник РС бр. 119/13, 138/14, 45/15
и 106/15) наплаћена је у износу од 2000,00 динара.
На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном
градском већу, у року од три дана од дана достављања локацијских услова, преко
овог органа, а кроз централни информациони систем Агенције за привредне
регистре.
Обрада:
мастер инж. арх. Надежда Блануша
дипл.инж. грађ. Марко Митровић

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
дипл. инж. геодез. Миљан Угринић

Доставити :
- подносиоцу захтева
- ОДС ЕПС „ДИСТРИБУЦИЈА“, огранак Електродистрибуција Шабац
- ЈКП „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ Служба развоја и инвестиција
- „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ Предузеће за телекомункације а.д., Одељење за планирање и
изградњу мреже Шабац
- ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Одељење гасификације
-МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу
- ЈП Инфраструктура Шабац, Служба за путеве,
- ЈП Инфраструктура Шабац
- Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије
-архиви
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