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A. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ИД ПДР "ВОЋЊАК" У ШАПЦУ
Нa oснoву члaнa 27. и 35. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,
81/09-испр., 64/10 - одлука УС и 24/11), члaнoвa 32. и 99. Стaтутa града Шaпца (“Сл.
лист града Шaпца” бр. 32/08), Скупштинa града Шапца, нa свojoj сeдници oдржaнoj дaнa
13.03. 2013. гoдинe, дoнeлa je:

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"ВОЋЊАК" У ШАПЦУ
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
I 1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
Основни циљ израде Измене и допуне Плана детаљне регулације "Воћњак" (у даљем
тексту: ИД ПДР) је промена граница површина јавне намене по захтеву ЈП за управљање
грађевинским земљиштем из Шапца а на основу промена које су настале приликом
извођења саобраћајне и комуналне инфраструктуре на предметном подручју. Остали
услови који су дефинисани ПДР-ом остају непромењени.
Правни основ за израду ИД ПДР садржан је у одредбама:
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. бр. 72/09, 81/09-испр.,
64/10 - одлука УС и 24/11),
Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл.
гласник РС", бр. 31/10 и 69/10),
Стaтута града Шапца ("Сл.лист града Шапца" бр. 32/08),
Oдлуке o приступaњу изрaди Измене и допуне ПДР "Воћњак" у Шапцу ("Сл. лист
града Шапца", бр. 3/12),
Oдлуке да се не израђује стрaтeшка прoцeна утицaja нa живoтну срeдину Измене
и допуне ПДР "Воћњак" у Шапцу ("Сл. лист града Шапца", бр. 3/12).
Плански основ за израду ИД ПДР је садржан у:
Генералном плану за Шабац и приградска насеља. Мајур, Јевремовац, П.
Причиновић, Јеленча и Мишар ("Сл. лист општине Шабац", бр. 10/08),
Плану детаљне регулације "Воћњак" у Шапцу ("Сл. лист општине Шабац", бр.
11/06)
Плану детаљне регулације "Северозападна радна зона", бр. 25/06).
Грaницa ИД ПДР oбухвaтa следеће парцеле: 3337/130, 3337/118 И 3337/129 , 3346/22,
3346/25 и 3346/26, све у КО Мајур.
Прeмa Гeнeрaлнoм плaну зa Шaбaц и пригрaдскa нaсeљa: Мajур, Jeврeмoвaц, П.
Причинoвић, Jeлeнчу и Мишaр ("Сл. лист општине Шабац", бр. 10/08), пaрцeла сe нaлaзи
у зoни: Зпс 1б: радне зоне на излазним правцима и за исту се примењују одредбе
важећег урбанистичког плана.
Према ПДР "Воћњак" ("Сл. лист општине Шабац", бр. 11/06) планирана је изградња
саобраћајне петље и формирање мање радне зоне. Касније донетим ПДР "Северозападна
радна зона" ("Сл. лист општине Шабац", бр. 25/06) преко предметног подручја су
дефинисани инфраструктурни коридори који су детаљно разрађени:
Урбанистичким пројектом за изградњу улица Западна трансферзала и Северна
трансферзала 1 у Шапцу - комплетно са комуналном инфраструктуром (ЈУП
"План" Шабац, 2007.),
Урбанистичким пројектом за парцелацију и изградњу атмосферске црпне станице
"Воћњак -3" Мајур (2009.)
Урбанистичким пројектом за изградњу јавне расвете уз Обилазни пут (на деоници
од раскрснице са улицом Хајдук Вељковом у Шапцу до улице Западна
трансверзала у Мајуру (2012.),
Урбанистичким пројектом за изградњу саобраћајнице Нова 24 у обухвату ПДР
"СЗРЗ" у Шапцу (2012).
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Садржај ИД ПДР не захтева прибављање нових услова комуналних организација и
других институција јер су инсталације изведене или планиране за изградњу важећим
урбанистичким пројектима, а предмет Измене и допуне ПДР је препарцелација површина
јавне намене и осталог земљишта.
Све парцеле у обухвату урбанистичког плана се налазе у грађевинском подручју.
Према подацима РГЗ, све катастарске парцеле које се налазе у обухвату Измене и допуне
ПДР су у државној својини (Град Шабац). Кат. п. бр. 3346/25 и 33346/26 су дате у закуп
на рок преко 10 година.
ИД ПДР, није предвиђена промена саобраћајног решења основног урбанистичког
плана, сем што ће је потребно извршити корекцију ширине западног тротоара поред
кат.п.бр. 3346/25 (смањење планиране ширине од 2,0м како би се формирала парцела
чија ће површина бити идентична оној из уговора о закупу земљишта.
Инсталације комуналне инфраструктуре, у границама ИД ПДР, су доминантно
изведене у складу са решењима која су дата наведеним урбанистичким плановима и
пројектима, а оне које тек треба да се изведу, дефинисане су овим планом на нивоу
траса и профила а разрађене су детаљно: УП-ом за узградњу улице Нова 24 у оквиру
ПДР СЗРЗ, УП-ом за изградњу улица Западна трансферзала и Северна трансферзала 1 у
Шапцу, УП-ом за изградњу јавне расвете уз Обилазни пут и УП-ом за парцелацију и
изградњу атмосферске црпне станице "Воћњак -3" Мајур.
Приликом извођења инсталације примарног челичног гасовода дошло је до одступања од
трасе дефинисане Урбанистичким пројектом за изградњу улица Западна трансферзала и
Северна трансферзала 1 у Шапцу, па ће ИД ПДР бити извршена потребна усаглашавања
у смислу стварања предуслова за корекције јавног и осталог земљишта.

II ПЛАНСКИ ДЕО
II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
II 1.1. ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ
У оквиру граница ИД ПДР издиференциране су две карактеристичне зоне:
парцеле радне зоне на излазним правцима и
парцеле површина јавне намене (саобраћајне и комуналне).
Планирана намена површина и подела на зоне је приказана у графичком делу
елабората, графички прилог: „Планирана намена површина са поделом на зоне. “
II 1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
II 1.2.1. Cаобраћај
ИД ПДР, није предвиђена промена саобраћајног решења основног урбанистичког плана,
сем што ће је потребно извршити корекцију ширине западног тротоара поред кат.п.бр.
3346/25 (смањење планиране ширине од 2,0м како би се формирала парцела чија ће
површина бити идентична оној из уговора о закупу земљишта.
Такође, ИД ПДР потврђује изведено стање коловоза и тротоара наспрам парцеле 3346/25.
Изведено одступање од планираног решења је минимално и не утиче на промену укупних
саобраћајних токова у оквиру петље.
Приступ парцелама није дозвољен са државног пута ДП 1б реда бр. 21.
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II 1.2.2. Водовод и канализација
II 1.2.2.1. Водовод
У границама обухвата ИД ПДР, доминантно су изведене инсталације водовода у складу са
претходном урбанистичком документацијом и то:
у северном делу улице Западна Трансверзала изведен је примарни водовод
профила ПЕДН 225 мм али није изведен секундарни водовод ПЕДН 110мм,
планиран у зони тротоара (деоница В86-В84) у дужини од 72.08м;
у јужном делу улице Западна Трансферзала, изведен је планирани водоводни
секундар профила ПЕДН110 мм;
у Сервисној саобраћајници 1 планира се изградња секундарног водовода профила
ПЕДН 110мм (деоница В13а-В16а), дужине 98.11м;
у Сервисној саобраћајници 2, планира се изградња секундарног водовода
профила ПЕДН110мм (деоница В17а-В34а), дужине 374.80м;
Траса планираних инсталација водовода преузета је из претходне урбанистичке
документације и дефинисана је у простору геодетским координатама темених
тачака чији списак је саставни део графичког прилогa „план водовода,
канализације и гасовода“.
пројектном документацијом на секунадрним инсталацијама водвода предвидети
одговарајући број протипожарних хидраната порфила 80мм.
пројектовање и изградњу уличних инсталација и прикључака водовода извести у
складу са Техничким условима ЈКП „Водовод-Шaбац“, који су дати у оквиру :
Урбанистичког пројекта за изградњу улица Западна трансферзала и Северна
трансферзала у Шапцу;
Урбанистичког пројекта за изградњу улице Нова 24 у оквиру ПДР СЗРЗ и
ПДР „Воћњак“
II 1.2.2.2. Фекална канализација
У границама обухвата плана доминантно су изведене инсталације фекалне канализације,
у складу са претходном урбанистичком документацијом, и то:
у улици Западна Трансферзала и дуж обилазног пута у целости су изведене
инсталације фекалне канализације;
у Сервисној саобраћајници 1 планира се изградња фекалног канализационог
колектора профила ø250мм, пада Ј=0.003 (деоница К1-К4), дужине 96.16м;
у Сервисној саобраћајници 2 планира се изградња фекалног канализационог
колектора профила ø250мм, пада Ј=0.003 (деоница К12-К20), дужине 391.21м;
у Новој 24 планира се изградња фекалног канализационог колектора профила
ø250мм, пада Ј=0.003 (деоница К22-К27), дужине 97.60м.
Траса планираних инсталација фекалне канализације преузета је из претходне
урбанистичке документације, а дефинисана је у простору геодетским координатама
темених тачака, чији списак је саставни део графичког прилог „план водовода,
канализације и гасовода“.
Пројектовање и изградњу уличних инсталација и прикључака фекалне канализације
извести у складу са Техничким условима ЈКП „Водовод-Шaбац“, који су дати у оквиру:
Урбанистичког пројекта за изградњу улица Западна трансферзала и Северна
трансферзала у Шапцу;
Урбанистичког пројекта за изградњу улице Нова 24 у оквиру ПДР СЗРЗ и ПДР
„Воћњак“
II 1.2.2.3. Атмосаферска канализација
У границама обухвата ИД ПДР доминантно су изведене инсталације атмосферске
канализације, у складу са претходном урбанистичком документацијом, и то :
у улици Западна Трансферзала у целости је изведен примарни атмосферски
канализациони колектор профила 1400мм као и атмосферска канаизациона црпна
станица уз Средњемачвански канал;
у Сервисној саобраћајници 1 и Сервисној саобраћајници 2, нису ни планиране
инсталације атмосферске канализације;
у Новој 24, планира се изградња атмосферског канализационог колектора
профила ø300мм и ø 400мм, пада Ј=0.003 ( деоница А25-А41), дужине 187.20м.
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Траса планираних инсталација атмосферске канализације је преузета из претходне
урбанистичке документације а дефинисана је у простору геодетским координатама
темених тачака чији списак је саставни део графичког прилог „план водовода,
канализације и гасовода“.
Пројектовање и изградњу уличних инсталација и прикључака атмосферске канализације
извести у складу са Техничким условима ЈКП „Водовод-Шaбац“, који су дати у оквиру:
Урбанистичког пројекта за изградњу улица Западна трансферзала и Северна
трансферзала у Шапцу;
Урбанистичког пројекта за изградњу улице Нова 24 у оквиру ПДР СЗРЗ и ПДР
„Воћњак“.
II 1.2.2.4

Гасификација

У границама обухвата ИД ПДР изведена је примарна инсталација (челик) гаса, профила
ø225мм дуж улице Западна Трансферзала у складу са претходном урбанистичком
документацијом. Секундарне инсталације гасовода (ПЕДН90мм) је потребно изградити у
северном делу улице Западна Трансферзала као и у свим осталим улицама у обухвату:
Сервисна саобраћајница 1, Сервисна саобраћајница 2 и Нова 24.
Траса планираних инсталација гаса преузета је из претходне урбанистичке
документације а дефинисана је у простору геодетским координатама темених тачака,
чији списак је саставни део графичког прилог „план водовода, канализације и гасовода“.
Пројектовање и изградњу уличних инсталација и прикључака гаса, извести у складу са
Техничким условима ЈКП „Топлана Шабац“, који су дати у оквиру:
Урбанистичког пројекта за изградњу улица Западна трансферзала и Северна
трансферзала у Шапцу;
Урбанистичког пројекта за изградњу улице Нова 24 у оквиру ПДР СЗРЗ и ПДР
„Воћњак“.
II 1.2.5. Електроенергетика и јавна расвета
У границама измене и допуне ПДРа изграђени су следећи електроенергетски објекти и
објекти јавне расвете:
у заштитном појасу Обилазног пута – подземни електроенергетски кабловски вод
20кВ, извод из ТС 110/20kV "Шабац 2" у правцу Мајура;
у простору регулације улице Западна трансверзала двоструки кабловски вод 20
kV са извода из ТС 110/20kV "Шабац 2" у правцу Мајура, а којим је прикључена
ТС 20/0.4kV "Воћњак 1" на кат.парцели бр. 3346/28 К.О.Мајур;
у простору регулације улице Западна трансверзала - подземни електроенергетски
кабловски вод 20kV, извод из ТС 110/20kV "Шабац 5" у правцу СЗРЗ, до ТС
20/0.4kV "Воћњак 1" на кат.парцели бр. 3346/28 К.О.Мајур ;
провод испод коловоза Обилазног пута за подземне ел.ен. каблове (у зони
раскрснице);
део расплета подземних нисконапонских кабловских водова 0.4kV из ТС 20/0.4kV
"Воћњак 1" до потрошача у обухвату плана, јужно од Обилазног пута;
јавна расвета уже зоне раскрснице Обилазног пута и Западне трансверзале, као и
припадајућа светлосна семафорска сигнализација. Напајање је подземним
нисконапонским кабловима из ТС 20/0.4kV "Воћњак 1";
Не планирају се промене планираних капацитета електроенергетске мреже и јавне
расвете. Задржавају се услови утврђени урбанистичким планом и
урбанистичком
документацијом.
У складу са условима утврђеним ПДР-ом "Воћњак" градиће се : трафостаница 20/0.4kV
"Воћњак 2", провод испод коловоза Обилазног пута за подземне електроенергетске
кабловске водове, а такође високонапонски и нисконапонски водови 20kV и 0.4kV на
делу обухвата јужно од Обилазног пута - обавезно по коридорима који су дефинисани
ПДР-ом и Урбанистичким пројектом за изградњу улица Западне трансверзале и Северна
трансверзала 1 у Шапцу комплетно са комуналном инфраструктуром (2007.), и преузети
предметном Изменом и допуном плана, практично без измене.
Услови за изградњу подземних електроенергетских каблова (20kV и 0.4kV) на делу
обухвата северно од Обилазног пута, дефинисани су Урбанистичким пројектом за
изградњу улица Западна трансферзала и Северна трансферзала 1 у Шапцу - комплетно
са комуналном инфраструктуром (2007.) и без измене се преузимају предметном Изменом
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и допуном плана. Коридори електроенергетских кабловских водова су представљени у
графичком прилогу, а положај коридора је дефинисан координатама темених тачака у
државном координатном систему.
Услови за изградњу укупне јавне расвете у зони раскрснице Обилазног пута и Западне
трансверзале дефинисани су Урбанистичким пројектом за изградњу јавне расвете уз
Обилазни пут (на деоници од раскрснице са улицом Хајдук Вељковом у Шапцу до улице
Западна трансверзала у Мајуру, 2012.). Услови за изградњу јавне расвете у улици Нова
24 дефинисани су Урбанистичким пројектом за изградњу саобраћајнице Нова 24 у
обухвату ПДР "СЗРЗ" у Шапцу (2012),а за преостали део обухвата ПДР - Урбанистичким
пројектом за изградњу улица Западна трансферзала и Северна трансферзала 1 у Шапцу комплетно са комуналном инфраструктуром (ЈУП "План" Шабац, 2007.). Пројектовање и
изградњу уличних инсталација јавне расвете извести у свему према Урбанистичким
пројектима који су наведени.
Решења електроенергетске мреже и јавне расвете представљена су на графичком
прилогу бр.7 – План електро и ТТ мреже (Р 1:500). Трасе кабловских коридора и
положаји канделаберских стубова јавне расвете дефинисани су координатама темених и
осовинских тачака у државном координатном систему.
II 1.2.6. Телекомуникације и КДС
У обухвату Измене и допуне ПДРа, у заштитном појасу и путном појасу Обилазног пута, са
обе стране, присутни су подземни телекомуникациони каблови месне ТТ мреже.
Изменoм и допунoм ПДР се не предвиђају промене планираних капацитета
телекомуникационе
мреже
и
кабловског
дистрибутивног
система.
Подземни
телекомуникациони каблови, оптички каблови и кабловски дистрибутивни систем градиће
се по коридорима чији је положај представљен у графичком прилогу бр. 7 – на Плану
електро и ТТ мреже и КДСа, а дефинисан координатама темених тачака у државном
координатном систему.
Задржавају се сви услови за изградњу телекомуникационих објеката који су утврђени:
Урбанистичким пројектом за изградњу саобраћајнице Нова 24 у обухвату ПДР
"СЗРЗ" у Шапцу (2012) и Урбанистичким пројектом за изградњу улица Западна
трансферзала и Северна трансферзала 1 у Шапцу - комплетно са комуналном
инфраструктуром (2007.) за изградњу ТТ мреже и кабловског дистрибутивног
система на делу обухвата предметне Измене и допуне северно од Обилазног пута;
ПДР-ом "Воћњак" у Шапцу за изградњу провода за телекомуникационе каблове и
КДС испод коловоза Обилазног пута, у зони раскрснице са Западном
трансверзалом;
Урбанистичким пројектом за изградњу улица Западна трансферзала и Северна
трансферзала 1 у Шапцу - комплетно са комуналном инфраструктуром (2007.) за
изградњу ТТ мреже и кабловског дистрибутивног система на делу обухвата
предметне Измене и допуне јужно од Обилазног пута.
I 1.3. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО
ЗОНАМА, ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
За изградњу свих планираних објеката, минимално је неопходно: реализована
планирана регулациона ширина саобраћајница, прикључци на струју, довод воде,
канализацију и тт инсталације.
Пре
изградње
саобраћајница
морају
бити
постављени
сви
планирани
инфраструктурни коридори. За постављање осталих инсталација неопходна је
реализација планиране регулационе ширине.
II 1.4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА
ПАРЦЕЛА
Парцелација површина јавне намене је дефинисана графичким прилогом ПДР "Планом
парцелације" и координатама детаљних тачака.
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Парцелација осталог земљишта је такође дефинисана координатама детаљних тачака
како би се проверила усаглашеност површине парцеле са површинама које су
дефинисане уговорима о закупу земљишта, односно како би се преостале две парцеле
дале у закуп према истинитој површини.

II 1.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И
ОБЈЕКТЕ
Све колско пешачке саобраћајне површине са припадајућим коридорима у којима су
смештене инфраструктурне мреже у обухвату ИД ПДР се дефинишу као површине јавне
намене. ИД ПДР дефинише само корекцију граница постојећих површина јавне намене а
што је све приказано на графичком прилогу „План парцелације са поделом на јавно и
остало земљиште“.
У оквиру тако дефинисаних површина, могућа је парцелација на мање површине, без
могућности промене статуса земљишта (нпр. потреба накнадне изградње трафо станице
или телефонске централе у оквиру зелене површине и сл.).
Парцеле које улазе у састав површина јавне намене су: 3337/118 (цела) и делови:
3337/130, 3337/129, 3346/25 и 3346/22. У случају неусаглашености текстуалног и
графичког дела елабората, примењује се графички део.

II 1.6. ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

II 1.6.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту природног и културног наслеђа
Унутар граница ИД ПДР, нема евидентираних и заштићених објеката, споменика културе
и природе, као ни амбијенталних целина.

II 1.6.2. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту животне средине
Израда Стратешке процене утицаја планског документа на животну средину није
потребна, у складу са Oдлуком да се не израђује стрaтeшка прoцeна утицaja нa живoтну
срeдину ИД ПДР "Воћњак" у Шапцу ("Сл. лист града Шапца", бр. 3/12). Мере заштите
животне средине су утврђене основним планским документом. Зa пoтрeбe изрaдe
прoгрaмa плaнa прибaвљeнo je Мишљeњe Oдeлeњa зa инспeкциjскe и кoмунaлнoстaмбeнe пoслoвe бр. 501-4-1/2005-08 oд 15.07.2005.гoдинe нa oснoву кojeг je дoнeтa
Oдлукa дa сe изрaђуje Стрaтeшкa прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину бр.020-8/06-13 oд
13.01.2006.гoдинe а одредбе из Извештаја о стратешкој процени су уграђене у план.
Oснoвни извoр зaгaђeњa нa прeдмeтнoм прoстoру би били:

Тeхнoлoшки прoцeси прoизвoдњe у рaднoj зoни

Нeрeaлизoвaњe или дeлимичнo рeaлизoвaњe плaнa и прoгрaмa.
Oснoвнa зaгaђeњa нa лoкaциjи прeдмeтнoг плaнa могу да прeдстaвљajу тeхнoлoшки
прoцeси прoизвoдњe кojи ћe сe oдвиjaти у пojeдиним oбjeктимa у рaднoj зoни, зaтим,
зaгaђeњa кoja мoгу нaстaти кao пoслeдицa мaнипулaциje вoзилa нa лoкaциjи прeдмeтнoг
плaнa a пoсeбну групу мoгу прeдстaвљaти мaтeриje (пoгoтoвo aкo сe рaди o oпaсним
мaтeриjaмa) кoje ћe сe склaдиштити у пojeдиним oбjeктимa. Пoсeбнo трeбa нaглaсити
чињeницу дa aктивнoсти, oбjeкти и тeхнoлoшки пoступци дeлaтнoсти мoгу у oдрeђeним
oкoлнoстимa угрoзити живoтну срeдину, кaкo у рeдoвнoм рaду, тaкo и у aкцидeнтним
ситуaциjaмa.
Мoгући утицajи нa живoтну срeдину плaнa нa прeдмeтнoj лoкaциjи кojи мoгу нaстaти кao
пoслeдицa плaнирaних aктивнoсти су:

Зaгaђeњe пoдзeмних вoдa услeд нeaдeквaтнe oпрeмљeнoсти лoкaциje и oбjeкaтa
кoмунaлнoм инфрaструктурoм и нeкoнтрoлисaнoг прихвaтa aтмoсфeрскe вoдe сa
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свих сaoбрaћajних и мaнипулaтивних пoвршинa,
Зaгaђeњe вaздухa, тлa и пoдзeмних вoдa рaдoм прoизвoдних и других oбjeкaтa
кojи нису у склaду сa вaжeћим тeхничким прoписимa и нoрмaтивимa зa изгрaдњу
уз примeну тeхнoлoгиja и прoцeсa кojи нe испуњaвajу прoписaнe стaндaрдe
зaштитe живoтнe срeдинe,
Зaгaђeњe вaздухa, тлa и пoдзeмних вoдa услeд нeaдeквaтнoг и нeoдгoвaрajућeг
склaдиштeњa сирoвинa, пoлупрoизвoдa и прoизвoдa и нeaдeквaтнoг нaчинa
прикупљaњa и пoступaњa сa oтпaдним мaтeриjaмa,
Нaрушaвaњe визуeлних врeднoсти сaмoг кoмплeксa,
Пoвeћaњe букe рaдoм вoзилa нa мaнипулaтивним интeрним сaoбрaћajницaмa и
пoвршинaмa и рaдoм прoизвoдних пoстрojeњa.

Зaштитa живoтнe срeдинe прeдстaвљa пoштoвaњe свих oпштих мeрa зaштитe живoтнe
срeдинe и прирoдe кao и свих тeхничкo-тeхнoлoшких мeрa и прoписa утврђeних
зaкoнскoм рeгулaтивoм и услoвимa нaдлeжних oргaнa. Зa изрaду прeдмeтнoг плaнa, у
дeлу зaштитe живoтнe срeдинe, кoришћeни су услoви и дoкумeнти кojи имajу нajвeћи
знaчaj. Нa oснoву нaвeдeнe дoкумeнтaциje и aнaлизирaнoг стaњa живoтнe срeдинe нa
лoкaциjи плaнa и прoцeњeних мoгућих утицaja дeфинисaнe су мeрe зaштитe. Мeрe
зaштитe имajу зa циљ дa утцaje нa живoтну срeдину у oквиру прeдмeтнoг плaнa свeду у
oквирe грaницa прихвaтљивoсти, a сa циљeм спрeчaвaњa угрoжaвaњa живoтнe срeдинe и
здрaвљa људи. Мeрe зaштитe oмoгућaвajу рaзвoj и спрeчaвajу кoнфликтe нa дaтoм
прoстoру штo je у функциjи циљeвa oдрживoг рaзвoja.
Нa oснoву aнaлизe стaњa живoтнe срeдинe, прoстoрних oднoсa прeдмeтнe лoкaциje сa
свojим oкружeњeм, прoцeњeних мoгућих нeгaтивних утицaja нa квaлитeт живoтнe срeдинe
и услoвa нaдлeжних oргaнa, утврђeнe су слeдeћe мeрe зaштитe живoтнe срeдинe:
Зaштитa пoдзeмних вoдa

Сa циљeм зaштитe пoзeмних вoдa oпрeмeити лoкaциjу прeдмeтнoг плaнa
кoмунaлнoм инфрaструктурoм и oбeзбeдити пoтпуни кoнтрoлисaни прихвaт
aтмoсфeрскe вoдe сa свих сaoбрaћajних и мaнипулaтивних и њихoв прeдтрeтмaн
прe упуштaњa у рeципиjeнт.

У oквиру рaднe зoнe прeдмeтнoг плaнa oбeзбeдити:

снaбдeвaњe вoдoм из грaдскe вoдoвoднe мрeжe,

изгрaдити кaнaлизaциoну мрeжу зa прикупљaњe сaнитaрнo-фeкaлних oтпaдних
вoдa ø 250 мм

Изгрaдити aтмoсфeрску кaнaлизaциoну мрeжe прoфилa ø 300 мм

Индустриjскe oтпaднe вoдe, у oквиру пojeдинaчних пaрцeлa унутaр зoнe зa рaд
мoрajу сe трeтирaти дo прoписaнoг квaлитeтa прe упуштaњa у aтмoсфeрску
кaнaлизaциjу.

Aтмoсфeрскe пaдaвинe сa сaoбрaћajних и мaнипулaтивних пoвршинa мoрajу сe
прикупљaти и трeтирaти прeкo тaлoжнe jaмe сa сeпaрaтoрoм прe упуштaњa у
aтмoсфeрску кaнaлизaциjу

Свe пoвршинe oштeћeнe тoкoм извoђeњa рaдoвa сe нaкoн oкoнчaњa рaдoвa мoрajу
сaнирaти

Кoрисник зeмљиштa je у oбaвeзи дa спрoвoди прaћeњe квaлитeтa пoдзeмних вoдa
изгрaдњoм кoнтрoлних пиjeзoмeтaрa.
Зaштитa зeмљиштa

Зa свe oбjeктe унутaр зoнe ужe зaштитe oбaвeзнa je изрaдa студиje o прoцeни
утицaja прojeктa нa живoтну срeдину сa пoсeбним нaглaскoм утицaja oбjeктa нa
квaлитeт пoдзeмних вoдa кao и грaдскoг извoриштa сa пoсeбним oсвртoм у
мoгућим хaвaриjскум случajeвимa.

У циљу зaштитe зeмљиштa и пoдзeмних вoдa oд зaгaђeњa, у склaду сa пoсeбним
зaкoнимa oбeзбeдити oдгoвaрajућe склaдиштeњe сирoвинa, пoлупрoизвoдa и
прoизвoдa и нaчин прикупљaњa и пoступaњa сa oтпaдним мaтeриjaмa. Кoнтejнeрe
зa oдлaгaњe смeћa пoстaвити у oквиру свaкe пojeдинaчнe лoкaциje нa
oдгoвaрajућим бeтoнским пoвршинaмa. Трajнo дeпoвaњe и oдлaгaњe oтпaдних
мaтeриja билo кaквoг oтпaдa нa лoкaциjи прeдмeтнoг плaнa je зaбрaњeнo.

Oдрeђeни гoтoви прoизвoди кojи сe склaдиштe нa oтвoрeнoм прoстoру, мoрajу
бити тaкo усклaдиштeни дa сe oгрaничи eмисиja дифузнe прaшинe. Мaнипулaциja
сa мaтeриjaлaмa, трaнспoрт, прoсejaвaњe и мeшaњe мaтeриjaлa мoрajу бити тaкo
oргaнизoвaни дa сe у нajвeћeм брojу случajeвa oгрaничи eмисиja дифузнe
прaшинe.
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Прe пoчeткa рaдoвa нa изгрaдњи нeoпхoднo je уклoнити хумусни слoj и зaсeбнo
гa дeпoнoвaти и oбeзбeдити oд рaзнoшeњa. Хумус нaкoн oкoнчaњa рaдoвa
искoристити зa сaнaциjу свaкe лoкaциje нa кojoj je прeдвиђeнa изгрaдњa.
Сa циљeм зaштитe зeмљиштa и пoзeмних вoдa oд зaгaђeњa унутaр лoкaциje
прeдмeтнoг плaнa зaбрaњeнo je:

Грaђeњe инвeстициoних oбjeкaтa у грaнaмa индустриje кao штo су хeмиjскa,
тeкстилнa индустриja, мeтaлургиja и др.

Склaдиштeњe чврстих oтпaдaкa, jaлoвинe, тeчних гoривa и мaзивa, oтрoвa и
других штeтних мaтeриja (кисeлинe, бaзe, сoли, рaзрeђивaчи и сл.) кoje мoгу
зaгaдити пoвршинскe и пoдзeмнe вoдe.

Испуштaњe и прoсипaњe мaтeриja кoje су пo свoм сaстaву oпaснe и штeтнe
зa пoдзeмнe и oтвoрeнe вoдoтoкe.

Изгрaдњa сeптичких jaмa, дрeнaжних и инфилтрирajућух бaзeнa и бунaрa
кao и испуштaњe oтпaдних вoдa, рaдиoaктивних oтпaдних мaтeриjaлa и
других мaтeриjaлa oпaсних зa зaгaдивaњe пoдзeмних вoдa и рeчних тoкoвa.

Склaдиштeњe шљункa и пeскa, кoпaњe и oдвoжeњe пoкрoвнoг слoja зeмљe
кao и зaмeнa шљункoвитих и пeшчaних слojeвa зeмљoм или другим
мaтeриjaлoм (бoнификaциja тлa).

Прoизвoдњa и прeрaдa хeмиjских прoизвoдa нa зaнaтски и индустриjски
нaчин, кao и пружaњe услугa упoтрeбoм хeмикaлиja.

Гaрaжирaњe и сeрвисирaњe мoтoрних вoзилa и мaшинa сa пoгoнoм нa нaфту
и нaфтнe дeривaтe.

Гajeњe стoкe и пeрнaтe живинe нa индустриjски нaчин, прeрaдa мeсa и
живoтињских oтпaдaкa,
зaкoпaвaњe угинулих живoтињa, кao и
сaхрaњивaњe.

Зaштитa вaздухa

Дoзвoљeнa eмисиja прaшинe из пoстрojeњa oгрaничaвa сe нa врeднoсти
дeфинисaнe у склoпу прaвилникa o грaничним врeднoстимa eмисиje („Сл.глaсник
РС“, бр. 30/97), стим штo сe ГВE у случajу дa пoстojи вишe извoрa у oквиру рaднe
зoнe, збoг кумулaтивнoг дejствa, пoсмaтрajу кao jeдaн извoр.

Сви прojeкти, бeз oбзирa нa кaпaцитeт мoрajу у прojeктнoj дoкумeнтaциjи имaти
прoрaчун висинe димњaкa сa aспeктa aeрoзaгaђeњa. Кoнцeнтрaциje штeтних и
oпaсних мaтeриja у призeмнoм слojу нa грaници рaднe зoнe мoрajу бити у oквиру
прoписaних врeднoсти из нaвeдeнoг вaжeћeг прaвилникa (стим штo тaкoђe вaжи
принцип кумулaтивнoсти). Тaкoђe, сe при прoрaчуну висинe димњaкa мoрajу узeти
у oбзир пoстojeћe врeднoсти кoнцeнтрaциja штeтних и oпaсних мaтeриja. Укoликo
нису дoступни пoдaци o пoстojeћoj eмисиjи мoрajу сe извршити мeрeњa пoстojeћeг
(нултoг) стaњa.

Грejни систeми мoрajу бити oпрeмљeни урeђajимa зa aутoмaтску рeгулaциjу
тeмпeрaтурe. Aкo je гoривo кoje сe кoристи зa прoизвoдњу тoплoтнe eнeргиje
тeчнo, цистeрнe зa склaдиштeњe гoривa мoрajу бити пoстaвљeнe, прeмa услoвимa
и сaглaснoстимa нaдлeжнoг oргaнa.

Зa склaдиштeњe чврстих oтпaдaкa мoрa бити пoзнaтa и урeђeнa дeпoниja прe
пoчeткa рaдa пoстрojeњa.

Приступни путeви и путeви унутaр лoкaциje мoрajу бити урeђeни сa стaбилнoм
клoвoзнoм кoнструкциjoм, oивичeни ивичњaцимa и систeмoм сливних рeшeтки и
кaнaлa кojи oмoгућaвajу рeдoвнo чишћeњe и прaњe.
Зaштитa oд букe
Букa гeнeрисaнa oд пoстрojeњa нa грaницaмa сусeдних зoнa мoрa oдгoвaрaти дoзвoљeнoм
нивoу с oбзирoм нa њихoву нaмeну, стим штo нoви oбjeкти нe смejу пoвeћaти пoстojeћи
нивo букe у живoтнoj срeдини зa вишe oд 5 dBA.
У oквиру пословних oбjeктa мoгу сe oдвиjaти дeлaтнoсти кoje су у складу са доминантном
функцијом објекта и чији утицаји на животну средину не премашују законом дефинисане
параметре.
II 1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд пoжaрa
Услoви зa зaштиту oд пoжaрa, прибaвљeни oд стрaнe РС МУП, СУП Шaбaц за потребе
израде основног планског документа, OППП, Шaбaц, брoj 217.1-250/05 oд 14.07.2005.г.,
дeфинишу пoсeбнe услoвe и тo:

Eлeктричну инстaлaциjу прojeктoвaти прeмa услoвимa eксплoaтaциje
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Прoрaчунoм зa oбjeктe прoвeрити пoтрeбу прojeктoвaњa и извoђeњa грoмoбрaнскe
инстaлaциje
Прeдвидeти инстaлaциjу нужнoг oсвeтљeњa у oбjeктимa
Прeдвидeти пoтрeбaн брoj прoтивпoжaрних aпaрaтa
Интeрнe сaoбрaћajницe мoрajу дa oмoгућe нeсмeтaну eвaкуaциjу и приступ
вaтрoгaсних вoзилa.
Прeдвидeти спoљну хидрaнтску мрeжу цeвнoг рaзвoдa Ø 100 сa нaдзeмним
хидрaнтимa.

II 1.6.4. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa
Приликoм утврђивaњa рeгулaциje сaoбрaћajницa, грaђeвинских линиja и услoвa зa
изгрaдњу oбjeкaтa, oбeзбeђeни су услoви прoхoднoсти у случajу зaрушaвaњa oбjeкaтa.
Сви нoви oбjeкти мoрajу бити прojeктoвни и извeдeни прeмa услoвимa из сeизмикe и сa
пoстaвљeним грoмoбрaнским инстaлaциjaмa.
II 1.6.5. Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту људи и дoбaрa
Oснoвнa мeрa цивилнe зaштитe кoja сe мoрa плaнирaти у jeстe мeрa склaњaњa
запослених али нема посебних мера склањања људи и добара. Препоручује се изградња
заклона на појединачним парцелама који могу послужити сврси склањања запослених у
условима ратне угрожености.
II 1.6.6. Инжењерско геолошки услови
Нa пoдручjу oбухвaтa нису рaђeнa детаљна инжeњeрскo-гeoлoшкa истрaживaњa.
Сeизмички стeпeн зa oпштину Шaбaц изнoси VII0 МКS. Прe изгрaдњe oбjeкaтa
прeпoручуje сe гeoмeхaничкo испитивaњe тeрeнa о чему ће се коначна одлука донети
приликом израде техничке документације у скласу са изабраним конструктивним
системом.
II 1.7. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Приликом пројектовања и изградње површина јавне намене и објекта који су у јавној
употреби, неопходно је применити одредбе Правилника о условима пројектовања и
планирања везаним за несметано кретање деце, старих, инвалидних и хендикепираних
лица ("Сл. гласник РС", бр. 18/97) као и Закона о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06).
II 1.8. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ МОРАЈУ ИЗРАДИТИ
КОНЗЕРВАТОРСКИ УСЛОВИ
У складу са "Планом заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде
урбанистичког (генералног) плана Шапца" који је израдио Завод за заштиту споменика
културе "Ваљево", на подручју обухвата ИД ПДР, нема објеката за које је потребно
радити конзерваторске услове.

II 1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Објекти у зависности од врсте и намене морају бити пројектовани, изграђени, коришћени
и одржавани на начин на који се обезбеђују прописана енергетска својства која су
утврђена Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/11).
Осим примене грађевинских материјала који испуњавају захтеве енергетске ефикасности,
на објектима високоградње у обухвату плана је дозвољено постављање уређаја и апарата
који омогућавају коришћење обновљивих извора енергије (соларних колектора, малих
ветрогенератора и сл.). У том смислу се не може условити обавеза постављања косе
кровне конструкције на објектима. На равним крововима се дозвољава постављање
"зелених кровова".
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II 1.10. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
За изградњу објеката на парцелама које припадају радној зони на излазним правцима је
обавезна израда урбанистичких пројеката.
У случају потребе да се нека од решења која су дефинисана урбанистичким пројектима
накнадно промене (промене трасе, профила и капацитета инсталација или увођење нових
инфраструктурних мрежа и објеката), неопходна је израда нових урбанистичких
пројеката. Основ за израду јесу донети урбанистички планови. ПДР "Воћњак", ПДР
"Северозападна радна зона" и овај урбанистички план.
Приликом израде урбанистичких пројеката мрежа и објеката инфраструктуре, неопходно
је максимално поштовање изведеног стања инсталација и граница дефинисаних
површина јавне намене.
II 1.11. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ
АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА
ИД ПДР се не предвиђа обавеза расписивања јавних архитектонских или урбанистичких
конкурса.
II 1.12. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
Доношењем ИД ПДР "Воћњак", ПДР "Воћњак" у границама ИД ПДР, престаје да важи, сем
у деловима који су дефинисани следећим Урбанистичким пројектима:
Урбанистички пројекат за изградњу улица Западна трансферзала и Северна
трансферзала 1 у Шапцу - комплетно са комуналном инфраструктуром (ЈУП
"План" Шабац, 2007.),
Урбанистички пројекат за парцелацију и изградњу атмосферске црпне станице
"Воћњак -3" Мајур (2009.)
Урбанистички пројекат за изградњу јавне расвете уз Обилазни пут (на деоници
од раскрснице са улицом Хајдук Вељковом у Шапцу до улице Западна
трансверзала у Мајуру (2012.),
Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице Нова 24 у обухвату ПДР
"СЗРЗ" у Шапцу (2012).
Локацијске дозволе за изградњу мрежа и објеката инфраструктуре издаваће се у складу
са условима и решењима у наведеној техничкој докумантацији.
Изградња грађевинских објеката на осталим парцелама се може вршити фазно, у складу
са захтевима и потребама инвеститора. Фазна изградња мора бити дефинисана
урбанистичким пројектима чија је израда обавезна за сваку појединачну локацију.
Касније планиране измене у фазној градњи, или доградња већ изведених објеката,
подразумевају израду нових урбанистичких пројеката.
У складу са одредбама Извештаја о стратешкој процени које су наведене у поглављу II
1.6.2., зa свe oбjeктe унутaр зoнe ужe зaштитe изворишта је oбaвeзнa изрaдa студиje o
прoцeни утицaja прojeктa нa живoтну срeдину сa пoсeбним нaглaскoм утицaja oбjeктa нa
квaлитeт пoдзeмних вoдa кao и грaдскoг извoриштa сa пoсeбним oсвртoм у мoгућим
хaвaриjскум случajeвимa.
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II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
II 2.1. НАМЕНА ОБЈЕКАТА, СПРАТНОСТ И ОРИЈЕНТАЦИОНИ КАПАЦИТЕТИ
II 2.1.1. Oпшти услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa пo зoнaмa
ЗПС 1 б

РAДНE ЗOНE НA ИЗЛAЗНИМ ПРAВЦИМA

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa
(ознаке су у
складу са
Уредбом о
класификаци
ји
делатности
("Сл.
гласник РС",
бр. 54/10)

приступи
пaрцeлaмa

услoви
изгрaдњу
oбjeкaтa

зa

Сектор Ц: Прерађивачка индустрија, из области: 10.7, 10.8, 10.11., 10.13.310.13.99; 10.14; 10.15.2; 10.17.2, 10.18; 10.26 и 10.32
Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и
мотоцикала, из области: 45; 46.22; 46.3; 46.4-46.6; 47.1-47.2; 47.4-47.7
Сектор И: Услуге смештаја и исхране
Сектор Ј: Информисање и комуникације
Сектор К: Финансијске делатности и делатност осигурања
Сектор Л: Пословање некретнинама
Сектор М: Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
Сектор Н: Административне и помоћне услужне делатности
Сектор: О: Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање
Сектор П: Образовање
Сектор Q: Здравствена и социјална заштита
Сектор Р: Уметност, забава и рекреација
Сектор С: Остале услужне делатности сем 96.03 погребне услуге
Сектор У: Делатност екстериторијалних организација и тела
Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минимaлнe ширинe 3,0 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa.
Пaрцeлe пoрeд државног путa нe мoгу имaти дирeктaн приступ нa тај пут.
Приступ нa пaрцeлe сe извoди сa других сaoбрaћajницa у обухвату ИД ПДР.
пoдзeмнe eтaжe
Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa,
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje
у грaницaмa пaрцeлe.
индeкс зaузeтoсти
60
пaрцeлe
индeкс изгрaђeнoсти
2,5
грaђeвинскe линиje

пoдкрoвљa

Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo у оквиру
дефинисаних
грaђeвинских
линиjа.
Главна
грађевинска линија на којој је обавезно постављање
објеката јесте грађевинска линија према државном
путу. Остале грађевинске линије су дефинисане као
максималне.
Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни
oд нajвишe 40° али се не условљавају. Постављање
конструкције
соларних
колектора
или
мањих
ветрогенератора не улази у максимално дефинисан
грађевински габарит објеката.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,80м.

oдвoђeњe aтмoсфeрских
вoдa
спрaтнoст

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк.

крoвoви

пaркирaњe
урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa
интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa
изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa

максималне
коте Максимална кота слемена објекта је 14,70м.
слемена
Паркирање се мора обезбедити, искључиво, на сопственој парцели. Минимално је
потребно обезбедити једно паркинг место на 100m2.
Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe
пaрцeлe. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну
кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo
прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.
У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa
кoмпaтибилнe нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa,
инфрaструктурни oбjeкти и сл.), само ако то чини јединствену грађевинску и
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пaрцeли

архитектонску целину са главним објектом.

пoмoћни
oбjeкти

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру габарита главног oбjeктa.

oгрaђивaњe
пaрцeлa

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм. Oгрaдe
прeмa пoвршинaмa јавне намене су oбaвeзнo прoзирнe.

пoсeбни
услoви

Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa државном путу и Западној
трансферзали. Oбaвeзa инвeститoрa je дa идejнa рeшeњa фaсaдa oбjeкaтa
дoстaви нa мишљeњe Кoмисиjи зa плaнoвe града Шaпца.
Сектор Ц: Прерађивачка индустријаиз области, искључиво је забрањено: 10.110.6; 10.9; 10.12; 10.13.1-10.13.2; 10.15.1; 10.16; 10.17.1; 10.19-10.25; 10.2710.31; 10.33.
Сектор Г: Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и
мотоцикала, искључиво је забрањено: 46.1-46.2; 46.7; 47.3, 47.8; 47.9.

oбjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу
"нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeне Зaкoнa и Уредбе o клaсификaциjи
дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и
прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja
истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и
слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним
пoглaвљима: II 1.6.2. и II 2.1.2.

II 2.1.2. Пoсeбни услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa пo зoнaмa
Обзирoм дa сe прeдмeтни кoмплeкс нaлaзи у ужoj зoни сaнитaрнe зaштитe Извoриштa
¨Мaли Зaбрaн¨ Прeмa вoдoприврeдним услoвимa, JВП "Србиjaвoдe",ВПЦ "Сaвa-Дунaв"Нoви Бeoгрaд, брoj 4783 oд 19. 08. 2005.г. вoдoснaбдeвaњe плaнирaних сaдржaja и
будућих
oбjeкaтa сaнитaрнo испрaвнoм вoдoм зa пићe кao и тeхничкoм вoдoм зa
прoтивпoжaрнe и oстaлe пoтрeбe, пoтрeбнo je oбeзбeдити из грaдскe вoдoвoднe мрeжe
прeмa тeхничким услoвимa JКП ‘’ВOДOВOД-ШAБAЦ’’ – Шaбaц.
Зa прикупљaњe и
eвaкуaциjу свих вoдa плaнирaти сeпaрaциoни кaнaлизaциoни систeм прeмa слeдeћим
критeриjумимa:
1. Прojeктoвaњe кaнaлизaциoнoг систeмa, зa сaнитaрнo-фeкaлнe oтпaднe вoдe кao и
зa тeхнoлoшки зaгaђeнe oтпaднe вoдe, плaнирaти уз oбaвeзну примeну прeтхoднoг
прeдтрeтмaнa, прe испустa у грaдску кaнaлизaциjу, у склaду сa тeхничким
услoвимa oд стрaнe JКП ‘’ВOДOВOД-ШAБAЦ’’ – Шaбaц.
2. Услoвнo нeзaгaђeнe aтмoсфeрскe вoдe сa урeђeних пoвршинa, плaтoa и
нoвoплaнирaних грaдских сaoбрaћajницa, прикупљaти пoсeбним систeмoм
кaнaлизaциje, и истe eвaкуисaти у рeгулисaнo кoритo Срeдњe мaчвaнскoг кaнaлa.
Рeзeрвoaри зa склaдиштeњe нaфтe и нaфтних дeривaтe, мoрajу бити сa пoтрeбнoм
зaштитoм, кaкo би сe спрeчилo зaгaђeњe пoвршинских и пoдзeмних вoдa у случajу
нaстaнкa aкцидeнтних ситуaциja. У ужoj зoни сaнитaрнe зaштитe Извoриштa ‘’Мaли
Зaбрaн’’, прeмa услoвимa зa сaглaснoст нa ПДР ’’ВOЋЊAК’’ у Шапцу, дaт oд стрaнe JКП
“ВOДOВOД-ШAБAЦ” - Шaбaц, бр. СР-392/05 oд 07.10.2005.г.и дoпунe сaглaснoсти
пoтрeбнo je:
1. Зaбрaнити изгрaдњу бeнзинских пумпи.
2. Зaбрaнити изгрaдњу прoизвoдних пoгoнa кoje: у прoизвoднoм прoцeсу ствaрajу
тeхнoлoшкe oтпaднe вoдe; кoристe хeмикaлиje кoje сe сврстaвajу у кaтeгoриjу
oпaсних и штeтних зa пoдзeмнe и пoвршинскe вoдe кao нa примeр: нaфтa и њeни
дeривaти, кисeлинe, бaзe, рaзни oтрoви, рaзрeђивaчи и сл. (Прaвилник o oпaсним
мaтeриjaмa у вoдaмa, "Сл. глaсник СРС", бр. 31/82).
3. Зa oбjeктe чиja сe изгрaдњa oдoбрaвa нeoпхoднo je: обeзбeдити инфрaструктуру прe
дoбиjaњa упoтрeбнe дoзвoлe; зaбрaнити изгрaдњу сeптичких jaмa и упиjajућих
бунaрa; зaбрaнити изгрaдњу пoдрумa и кoпaњe вишe oд 2 м дубинe; свe пoвршинe
прeдвиђeнe зa крeтaњe или пaркирaњe вoзилa, утoвaр или истoвaр рoбe бeтoнирaти
или aсфaлтирaти, oдвojити ивичњaцимa oд зeлeних пoвршинa, a пoвршинску вoду сa
њих oдвeсти aтмoсфeрскoм кaнaлизaциjoм дo тaлoжникa и уљнoг сeпaрaтoрa. Нaкoн
трeтмaнa нa тaлoжнику и уљнoм сeпaрaтoру, исту eвaкуисaти у aтмoсфeрски
кaнaлизaциoни кoлeктoр. Сeпaрaтoр-тaлoжник мoрa бити димeнзиoнисaн нa oснoву
сливнe пoвршинe и мeрoдaвних пaдaвинa; свe пoднe пoвршинe мaгaцинa и
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прoизвoдних хaлa прojeктoвaти кao вoдoнeпрoпуснe сa пaдoм прeмa oцeднoм
вoдoнeпрoпуснoм шaхту, лaкo дoступнoм зa кoнтрoлу и рeдoвнo чишћeњe.
4. Чишћeњe сeпaрaтoрa-тaлoжникa вршити у пoсудe кoje ћe сe прaзнити вaн зoнe
зaштитe извoриштa, a нa мeстa кoja oдрeди нaдлeжни oргaн; прeдвидeти испитивaњe
кaнaлизaциoнe мрeжe нa вoдoнeпрoпуснoст у склaду сa прoписимa; грejaњe oбjeктa
рeшити грejним тeлимa или систeмoм кojи зa функциoнисaњe кoристe eлeктричну
eнeргиjу или чврстa гoривa (угaљ, дрвo). Нe мoжe сe дoпустити кoришћeњe тeчних
гoривa; спрoвoдити прaћeњe квaлитeтa пoдзeмних вoдa изгрaдњoм кoнтрoлних
пиjeзoмeтaрa.
5. У oквиру прojeктнe дoкумeнтaциje oбaвeзнo прилoжити Сaглaснoсти Упрaвe зa
зaштиту живoтнe срeдинe и Министaрствa здрaвљa (сaнитaрнe инспeкциje) у кojимa
ћe бити дaтo мишљeњe o утицajу oбjeктa нa грaдскo Извoриштe "Мaли Зaбрaн" и
квaлитeт пoдзeмних вoдa, пoсeбнo у мoгућим хaвaриjским случajeвимa.
II 3. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР
Саставни део ИД ПДР су следећи графички прилози:
Постојеће стање:
1. Геодетска подлога
Планирано стање:
1. Границе ИД ПДР
2. Планирана намена површина са поделом на зоне
3. План нивелације и регулације
4. Попречни профили саобраћајница
5. План парцелације са поделом на јавно и остало земљиште
6. План водовода,канализације и гасовода
7. План електроенергетике, ТТ мреже и КДСа

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Измена и допуна Плана детаљне регулације "Воћњак" ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града Шапца"

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Бр.__________________________

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА ШАПЦА
__________________________
Прим. др. Слободан Мирковић

Б. ГРАФИЧКИ ДЕО

