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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 32. и 99. Статута града Шапца (“Сл. лист града Шапца” бр.
32/08), Скупштина града Шапца, на својој седници одржаној дана __________ 2009.
године, донела је:

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),

- Статута града Шапца (“Службени лист града Шапца” број 32/08)
- Плана Детаљне регулације “Изворишта и потисног вода од центра насеља

Прњавор до изворишта “у Мачванском Прњавору Прњавору ("Сл. лист
општине Шабац", бр.29/07) ;

- Одлука о приступању изради Измене и допуне Плана Детаљне регулације
“Изворишта и потисног вода од центра насеља Прњавор до изворишта “у
Мачванском Прњавору Прњавору бр.020-6/09-13 од 4.02.2009.године ("Сл.
лист града Шапаца ",бр.1/09) ;

- Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја Измене и допуне Плана
Детаљне регулације “Изворишта и потисног вода од центра насеља Прњавор
до изворишта “у Мачванском Прњавору Прњавору бр.020-5/09-13 од
4.02.2009.године ("Сл. лист града Шапаца ", бр.1/09 ) ;

2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Урбанистички план треба да утврди јавни интерес и парцеле намењене општој, јавној
употреби за потребе изградње насељског изворишта питке воде на катастарској
парцели 883-КО М.Прњавор- ван грађевинског подручја у површини од П= 1.00 ха а
у складу са :



-ОДЛУКОМ ЕПАРХИЈСКОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ
ШАБАЧКОВАЉЕВСКЕ , бр. 1544 од 29.08.2002. године у Шапцу и
-ОДЛУКОМ МЗ МАЧВАНСКИ ПРЊАВОР о уступању к.п.бр.653 КО М.Прњавор
,црквеој општини СВ.Илија – у сврху размене ;

3. ОБУХВАТ ПЛАНА
Граница обухвата плана је граница к.п.бр.883-КО.Мачвански Прњавор.

Б. П Р А В И Л А У Р Е Ђ Е Н Ј А
1. НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

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:
- новоформирана парцела (1)П1=1.00ха- намењена изворишту ;

Остало земљиште у оквиру дефинисане границе , по намени чине:

- остатак парцеле 883-КО М.Прњавор ( СПЦ) у површини од
3.85.26ха;

Намена површина је дефинисана графичким прилогом бр. 3.- План намене
површина ” а јавно и остало земљиште су приказани на графичком прилогу бр.
4.- „Статус земљишта „.

1.2. Попис катастарских парцела за јавне намене
Ради формирања јавне површине ( изворишта питке воде) од катастарске парцеле бр.
883 –КО М.Прњавор површине 4.8526ха у васништву цркве Св.Илија –Православне
епархије шабачковаљевске , изузима се део ( у површини од 1 ха).

1.3. Табела биланса површина

Земљиште Намена Површина /ха/
Јавно пољопривредно
земљиште

Извориште 1.00.00

Остало пољопривредно
земљиште које је предмет урб. плана

Њиве 3.85.26

Укупно: 4.85.26 ха



2. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Парцела припада у зони Изворишта питке воде .

Подела на карактеристичне зоне приказана је на графичком прилогу “План намене
површина”.

3. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ
Нема посебних урбанистичких услова за јавне површине и саобраћајнице у зони
обухвата измене, односно сви урбанистички услови за јавне површине и јавне
објекте се преузимају из ПДР “Изворишта и потисног вода од центра насеља
Прњавор до изворишта “у Мачванском Прњавору .

3.2.КОМУНАЛНА ИНФРАСТЕУКТУРА
Сви урбанистички услови за комуналну инфраструктуру у целости се прузимају из
основног планског докумета -ПДР “Изворишта и потисног вода од центра насеља
Прњавор до изворишта “у Мачванском Прњавору ( изменом плана није обухваћена
инфрасруктура ) односно :

-Сагласност на План детаљне регулације за изградњу изворишта питке воде у
Мачванском Прњавору , резервоара питке воде и потисног цевовода Ø300мм од
изворишта до центра насљеа Прњавор- ЈКП „Водовод-Шабац“, СР-195/07 ОД
18.06.2007.године;
-Мишчљење за израду ПДР за израду потисног цевовода од изворишта до
центра насеља Прњавор са резервоаром питке воде у Прњавору –Ј.В.П.
„СРБИЈАВОДЕ“- „ВПЦ Сава“ –Београд , бр. 3283/2 , од 17.08.2007.године;
-Сагласност на ПДР за изградњу изворишта питке воде у Мачванском Прњавору
, резервоара питке воде и потисног цевовода Ø300мм од изворишта до центра
насљеа Прњавор- Телеком Србија А.Д.-И.Ј. Шабац, бр.01-725 од 2101/2120-
2371/1779-СДј. од 8.06.2007. године ;
-Сагласност на локацију за изградњу изворишта питке воде , резервоара питке
воде и потисног цевовода од изворишта до центра насеља Прњавор –
„ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ Краљево –ЕД Шабац – погон Лозница , бр.5-6194/07 од
3.07.2007. године;
-Сагласност МУП РС-Одсек за заштиту и спашавање Шабац, бр.217-390/07 од
12.06.2007.године
-Сагласност Министарства одбране РС –Ураве за инфраструктуру , бр.1861-3 од
13.06.2007.године и 1860-2 од 11.06.2007. године;
-Сагласност ЈП Путеви Србије-Београд , бр.953-03-3477/07-2 од 14.06.2007.
године;
-Сагласност и услови ЈП Железнице Србије , бр.01-1251 од 13.09.2007.године;

4. АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ

Предметна парцела на улазе ни у једну амбијенталну зону нити у оквиру истих постоје
објекти који уживају неки вид заштите.



5. УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ

5.1. Урбанистичке мере за заштиту животне средине

Подручје обухвата Измене и доппуне Плана детаљне регулације представља, са
становишта животне средине рурално земљиште подручје, без изразитих елемената
загађења.

На основу прибављеног мишљења Одељења за инспекцијеске и комуналне послове-
Шабац (бр. 501-4-15/2007-08 од 4.07.2007.године), у току израде Измене и допуне
Плана детаљне регулације није потребна израда Стратешке процене утицаја на
животну средину.

5.2. Остале урбанистичке мере
Урбанистичке мере за заштиту од пожара, од елементарних непогода, за
цивилну заштиту људи и добара,као и услови и мере изворишта и заштитне
зоне изворишта , као и услови и мере заштите цевовода у целости се
преузимају из ПДР “Изворишта и потисног вода од центра насеља Прњавор до
изворишта “у Мачванском Прњавору .

6. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

Нема посебних инжењерско-геолошких услова .
Сеизмички степен за ово подручје износи ВИИИ0 МКС.

7. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Сви услови за спровођење плана и економска анализа ( у Измени и допуни
ПДР Изворишта и потисног вода од центра насеља Прњавор до изворишта у
Мачванском Прњавору) , преузимају се у целости из истоименог ПДР .

7.1. Општи услови
До привођења планираној намени земљиште и објекте користити на досадашњи начин
уз могућност инвестиционог одржавања.

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

За изградњу објеката на парцелама које се задржавају у катастарском стању и
парцелама јавних површина које су дефинисане аналитички (без промене граница и
Законом утвђене обавезе израде Урбанистичких пројеката), надлежна општинска
управа издаваће директно Извод из урбанистичког плана на основу члана 56. Закона о
планирању и изградњи.

За потребе парцелације и препарцелације земљишта, у складу са правилима
парцелације која су дефинисана ПДР-ом, радиће се посебни Урбанистички пројекти у
складу са чланом 61. Закона о планирању и изградњи. Правила парцелације осталог
грађевинског земљишта, која су дефинисана на графичком прилогу нису обавезујућа
него само препоручујућа. Обзиром на величине и облике парцела и начин њиховог
коришћења, обавезно је поштовати услов да свака парцела има директан приступ на
саобраћајницу као и остале услове из правила парцелације.



За исправке граница између суседа или у случајевима када је ПДР-ом предвиђено
припајање делова јавног земљишта, на захтев заинтересованих лица, поступити у
складу са чланом 64. Закона о планирању и изградњи.

7.2. Економска анализа
Економска анализа из осоновног планског документа се задржава у целости , обзиром
да је споразум о размени парцела постигнут пре започињања израде урбанистичке
документације.

Ц. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ПАРЦЕЛАЦИЈА
Изменом и допуном ПДР “Изворишта и потисног вода од центра насеља Прњавор до
изворишта “у Мачванском Прњавору, дефинише се пацела за извориште санитарне
воде ( јавно земљиште ) и формира се од к.п.бр. 883-КО М.Прњавор ( остало
земљиште- Епархија православна шабачковаљевска ) , а у складу са :
-ОДЛУКОМ ЕПАРХИЈСКОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ
ШАБАЧКОВАЉЕВСКЕ , бр. 1544 од 29.08.2002. године у Шапцу и
-ОДЛУКОМ МЗ МАЧВАНСКИ ПРЊАВОР о уступању к.п.бр.653 КО М.Прњавор
,црквеој општини СВ.Илија – у сврху размене ;
Остатак парцеле 883 КО М.Прњавор у површини од 3.85.26ха , задржава
стастус осталог земљишта.
Сви потребни подаци, дати су графичким прилогом „ план парцелације “.

2. ОПШТА ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА
Правила за уређење простора и изгрању објекта у целости се преузимају из ПДР
“Изворишта и потисног вода од центра насеља Прњавор до изворишта “у
Мачванском Прњавору.

3. ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ , ИЗГРАДЊУ, ОБНОВУ И
РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА ПО ЗОНАМА

Правила за постављање , изградњу , обнову и реконструцкију објеката по зонама у
целости се преузимају из ПДР “Изворишта и потисног вода од центра насеља
Прњавор до изворишта “у Мачванском Прњавору.

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Смернице за спровођење плана у целости се преузимају из ПДР “Изворишта и
потисног вода од центра насеља Прњавор до изворишта “у Мачванском Прњавору.



ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА
Саставни део Плана детаљне регулације су следећи графички прилози:

Постојеће стање:
1.Шири приказ обухавта ПДР .........................................................................................1:5000
2. Геодетска подлога са границом обухвата .................................................................1:1000
3. Намена површина - постојеће стање............................................................................1:1000
4. Статус земљишта - постојеће стање............................................................................1:1000
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