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На основу члана 39. и 54. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр..47/03 и
34/06) и чланова 26. и 77. Статута општине Шабац (“Сл. лист општине Шабац” бр. 8/02 и
24/04), на својој седници одржаној дана _____________ 2008.године, Скупштине
општине Шабац донела је:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ЧЕВРНТИЈА“

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
А. УВОД
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

- Закон о планирању и изградњи  („Сл.гласник РС“, бр..47/03 и 34/06),
- Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле
урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид
(„Сл.гласник РС“, бр.12/04),
- Статут општине Шабац („ Сл.лист општине Шабац“ бр. 8/02 и 24/04),
- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације „Чеврнтија“ („ Сл.лист
општине Шабац“, бр.04.08)
- Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације „
Чеврнтија“ на животну средину („Сл.лист општине Шабац“, бр.04.08)

2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Изради Плана детаљне регулације се приступило у складу са захтевом инвеститора а у
циљу утврђивања услова за изградњу пута и парцела намењених јавном коришћењу
чиме би се омогућило ефикасно решавање имовинско правних односа на локацији.

3. ОБУХВАТ ПЛАНА

Граница плана обухвата делове катастарских парцела: 3757, 3890, 1417/1 и 1418 КО
Шеварице као и делове катастарских парцела: 3756, 3758, 3759, 3786 и 3934 КО
Шеварице.

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА

1.1. Опис карактеристичних намена у оквиру плана

Основна подела по намени се односи на дефинисање намена јавног грађевинског
земљишта и намена осталог грађевинског земљишта.
Јавно грађевинско земљиште у оквиру дефинисане границе, по намени, чине:

- Новоформиране парцеле пута: П1 = 0.73.04 ха и П2 = 0.06.07 ха (намењена
деоници пута Дреновац – Чеврнтија);

- Водопривредно земљиште: П3 = 03.81.52 ха и П4 = 0.39.61 ха  ( одбрамбени
насип, црпна станица и Битвени канал).
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- Некатегорисани путеви: П5 = 0.06.60 ха, П6 = 0.00.99 ха и П7 = 0.03.21 ха ( три
приступне саобраћајнице на пут Дреновац – Чеврнтија);

Остало земљиште у оквиру дефинисане границе по намени чине:
- Пољопривредно земљиште: П8 = 05.91.61 ха.

Намена површина је дефинисана графичким прилогом 4. “ План намене површина са
планом саобраћаја ” а јавно и остало земљиште су приказани на графичком прилогу 3.
“Граница плана са границом јавног и осталог земљишта”.

1.2. Попис катастарских парцела за јавне намене

Катастарске парцеле које целе и делимично улазе у формирање јавних површина су:
а) за деоницу пута Дреновац- Чеврнтија: делови кат.парц.бр.: 1417/1 и 3759 као и цела
кат.парц. бр.3757 КО Шеварице,
б) за деонице некатегорисаних путева (приступне саобраћајнице на пут Дреновац –
Чеврнтија) :  кат.парц.бр. 3758 и делови кат.парц.бр.: 3756 и 3786 КО Шеварице,
ц) за водопривредне парцеле – одбрамбени насип, црпна станица и Битвени канал кат
парц.бр.: 3890,1418 и 3934 КО Шеварице.
У случају неусаглашености текстуалног и графичког дела важе границе дефинисане
графичким прилогом „ План парцелације “.
У случају неусаглашености графичког приказа и катастарског стања парцела важи
катастарско стање.

1.3.Табела биланса површина

Грађевинско земљиште Намена Површина /ха/
Јавно грађевинско
земљиште

Деоница пута Дреновац -Чеврнтија ~0.79.47

Јавно грађевинско
земљиште

Некатегорисани путеви три
приступне
саобараћајнице на пут Дреновац -
Чеврнтија

~0.10.80

Јавно грађевинско
земљиште

Водопривредно земљиште ~4.21.13

Остало грађевинско
земљиште

Пољопривредно земљиште ~5.91.61

Укупно: ~11.03.01. ха

2. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ

2.1. Јавне саобраћајне површине

Планирано саобраћајно решење је засновано на омогућавању нормалног функционисања
двосмерног саобраћаја пута Дреновац – Чеврнтија на делу где  се нивелета пута подиже
на планирану коту круне одбрамбеног насипа.
У том смислу потребно је обезбедити минималну регулациону ширину пута од 15.0 м а
у зони реконструисаног одбрамбеног насипа 19.0 м с обзиром на планирану нивелету
пута.
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Карактеристичан попречни профил пута садржи коловоз ширине 6.60 м са две ивичне
траке 2 x 0.30 м  у оквиру коловоза, банкине по 1.0 м и  канале за одвођење атмосверске
воде.
Попречни профил коловоза је једностран са мин нагибом од 2.5%.
Коловоз планирати за тешки теретни саобраћај.
Траса саобраћајница је дефинисана у простору геодетским координатама осовинских и
темених тачака, а нивелациони положај је дефинисан котама нивелете на осовинским
тачкама а приказана графичким прилогом „ План нивелације и регулације“.
Предлог трасе је усаглашен са радном верзијом Главног пројекта пута Чеврнтија –
Сремска Митровица (деоница Чеврнтија) - Предузеће за инжењеринг, консалтинг,
пројектовање и изградњу „Сет“ д.о.о. Шабац.

2.2.Одбрамбени   насип

У складу са Мишљењем ЈВП Србијаводе-ВПЦ Сава-Дунав о Програму за израду
урбанистичког плана за изградњу пута Дреновац-Чевртија , бр. 01-159 од 4.01.2007. ,
условима РХМЗ Србије и Идејног пројекта реконструкције насипа десне обале реке
Саве –ИТСЦ ЛТД ЗУ д.о.о. Грађевински факултет универзитета у Београду пре
изградње пута неопходно је извршити реконструкцију одбрамбеног насипа уз реку
Саву и то :
- подићи коту насипа до коте 81.80 мнм ( стогодишња велика вода 80.50 мнм) у зони
преклапања трасе пута и трасе насипа ;
- подићи коту насипа до коте 81.50 мнм ( стогодишња велика вода 80.50 мнм) у зони
насипа , где нема пута ;
- проширити круну насипа у предметној зони на 10,0 м ( ширина банкина пута –
8,5м) ;
- проширити труп насипа - ка реци Сави , према графичком прилогу плана
нивелације насипа ;
Положај насипа , дефинисан је у простру геодетским координатама осовинских тачака
( Н1-Н8) које су саставни део графичког прилога „ план нивелације и регулације
насипа“- лист број 6 и карактеристичним попречним профилима – лист број 7.

Земљани материјал који ће се користити за изградњу насипа биће мешавине песковитих и
прашинастих глина, чија водопропустљивост у збијеном стању може да буде највише
5x10-5 цм/с. Надзорни орган ће одредити место одакле ће се материјал узимати, вршиће
његово испитивање и давати одобрење за употребу.

Глинени материјал за израду дела насипа мора да испунин следеће услове:
 сува запреминска тежина γд ≥1,0 кН/м3,
 коефицијент водопропустљивости Кф<1x10-6 цм/с,
 коефицијент равномерности гранулометријског састава Цу≥ 9,
 садржај карбоната <6%,
 граница течења 20<wл,50%

2.3. Комунална инфраструктура

2.3.1. Не планира се изградња  инсталација водовода и канализације у зони
конструкције пута и  одбрамбеног водопривреног насипа.
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2.3.2. Не планира се изграња  инсталација електромреже у зони  конструкције пута и
одбрамбеног водопривреног насипа.

3. АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ

Предметне парцеле не улазе ни у једну амбијенталну зону нити у оквиру истих постоје
објекти који уживају неки вид  заштите.

4. УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ

За потребе израде програма плана прибављено је Мишљење Оделења за инспекцијске и
комунално-стамбене послове бр. 501-4-16/2008-08 од 27.02.2008.године на основу којег
је донета Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину,
бр.020-18/08-13 од 17.03.2008.године («Сл.лист општине Шабац» бр.04/08).

5. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

На подручју обухвата нису рађена инжењерско-геолошка истраживања.
Сеизмички степен за општину Шабац износи VII 0 МКС.

6. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

6.1. Општи услови

До привођења планираној намени земљиште и објекте користити на досадашњи
начин.Све радње на уређењу локације могу се изводити фазно, према потребама
инвеститора.

6.2. Урбоекономска анализа

6.2.1. Основни урбанистички нормативи и параметри

Обзиром да су планом предвиђени формирање парцеле и изградња деонице пута
урбанистички параметри нису карактеристични.

6.2.2. Економска анализа

ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПДР-а,СТРУКТУРА
ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА НА УРЕЂЕЊУ И ИЗГРАДЊИ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА

Таб. 1 САОБРАЋАЈ
намена м2 €/м2 укупно (€)

коловоз 3770 40 150 800
банкине 1160 25 29 000
канали 920 20 18 400

укупно: 198.200
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Б. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Све парцеле обухваћене границом ПДР-а, а по карактеру јавне површине, дефинисане су
координатама детаљних тачака и приказане су графичким прилогом 9."План
парцелације".

2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Све радње на уређењу локације могу се изводити фазно према потребама инвеститора.

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА
Саставни део Плана детаљне регулације су следећи графички прилози:
1. Шематски приказ локације Урбанистичклог плана у општини Шабац
2. Геодетска подлога 1:1000
3. Граница плана са границом јавног и осталог земљишта 1:1000
4. План намене површина са планом саобраћаја 1:1000
5. План нивелације и регулације 1:1000
6. План нивелације и регулације одбрамбеног насипа 1:1000
7. Попречни профил 1:1000
8. План електромреже 1:1000
9. План парцелације 1:1000

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл.листу
општине Шабац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАБАЦ
Број:____________________________

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАБАЦ
______________________________

Душан Радосављевић



ГРАФИЧКИ ДЕО


