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ПРИМЕДБЕ У ТОКУ ЈАВНОГ УВИДА

-1На основу члана 39. и 54. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.
47/03), Гeнeрaлни плaн зa Шaбaц и пригрaдскa нaсeљa: Мajур, Jeврeмoвaц, Пoцeрски
Причинoвић, Jeлeнчу и Мишaр Шабац (“Сл. лист општине Шабац” бр. ) и члана 26. и
77. Статута општине Шабац (“Сл. лист општине Шабац” бр. 8/02 и 24/04), Скупштина
општине Шабац, на својој седници одржаној дана 30. 04.2008. године, донела је:

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

А. УВОД
1.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр 47/03),
-Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.
34/06 ),
- Статут општине Шабац ("Сл.лист општине Шабац" бр. 08/2002),
- Гeнeрaлни плaн зa Шaбaц и пригрaдскa нaсeљa: Мajур, Jeврeмoвaц, Пoцeрски
Причинoвић, Jeлeнчу и Мишaр(“Сл. лист општине Шабац” бр. 10/08 )
- Одлука о приступању изради Плана Детаљне Регулације „Доњи шор 1“
- 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“)
- Регулациони План „Доњи шор 1“ у Шапцу и Одлуке о одређивању делова
Регулационог плана „Доњи шор 1“ у Шапцу, који се могу примењивати до доношења
новог урбанистичког плана („Сл.лист општине Шабац“ бр.18/03).

2.

ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Изради плана се приступило у складу са захтевом инвеститора, у циљу утврђивања
јавног интереса и парцела намењених јавном коришћењу и услова за изградњу објеката

-2на осталом грађевинском земљишту, чиме би се омогућило ефикасно решавање
имовинско-правних односа на локацији.
Планом се предвиђа:
 основна подела земљишта на јавно и остало грађевинско земљиште, односно
редефинисање јавног и осталог грађевинског земљишта, као основе за утврђивање
јавног интереса на површинама које су предвиђене као јавне површине (пре свега за
јавне саобраћајне површине и објекте јавног коришћења –трафо-станица и сл.)
 утврђивање намене јавног и осталог грађевинског земљишта
 успостављање оптималне регулације мреже саобраћајних површина унутар блока,
уз максимално уважавање пре свега фактичког стања, као и прописаних
урбанистичких стандарда и норматива, а у циљу обезбеђивања колског приступа
свим објектима, разграничења колских и пешачких површина и максимално
могућег броја места за стационарни саобраћај.
 дефинисање регулационих, техничких и нивелационих решења за грађевинске
парцеле и услова за парцелацију и изградњу објеката на тим парцелама.

3.

ОБУХВАТ ПЛАНА

План детаљне регулације обухвата блок оивичен улицама: Војводе Мишића,
Занатлијском, Карађорђевом и Проте Смиљанића. Границом плана детаљне
регулације обухваћена је површина од око 04.08.00 ha.
Бројеви катастарских парцела приказани су на графичком прилогу "Геодетска подлога".
4.

ИЗВОД ИЗ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ЗА ШАБАЦ И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА МАЈУР,
ЈЕВРЕМОВАЦ, П.ПРИЧИНОВИЋ, ЈЕЛЕНЧУ И МИШАР

Типичнe нaсeљскe цeлинe прeдстaвљajу блoкoвe или зoнe сa истим или сличним услoвимa
грaђeњa у склaду сa прeoвлaђуjућoм нaмeнoм пoвршинa.

Типичнe нaсeљскe цeлинe (Тнц) у пoдручjу oбухвaтa ПДР чинe:

ТНЦ 1

ЗOНA ГРAДСКOГ ЦEНТРA

Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: пoслoвaњe, jaвнe функциje и стaнoвaњe. Зa нoвe oбjeктe je oбaвeзнo
фoрмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa oбjeкaтa нa рeгулaциjи улицa. Oдoбрaвajу сe и
jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o дeлaтнoстимa. Дoзвoљeнa je и прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe
кoje су дeфинисaнe oвим стaвoм.
Приликoм изрaдe Измeнa и дoпунa урбaнистичких плaнoвa кojи су дoнeти зa oву зoну, дoнoшeњa нoвих или
изрaдe урбaнистичких прojeкaтa, мoрa сe пoштoвaти дoминaнтнa нaмeнa зoнe.
Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, нe сме дa прeђe 400 ст/хa.

нaмeнa oбjeкaтa

•
•

ГA1581 - Прoизвoдњa хлeбa, пeцивa, кoлaчa и других нeкoнзeрвисaних
прoизвoдa oд тeстa, aли сe дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa
прoизвoдњa
ГA1582 - Прoизвoдњa двoпeкa и кeксa; прoизвoдњa пeцивa, кoлaчa и других
кoнзeрвисaних прoизвoдa oд тeстa, aли сe дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или
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•
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•
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•
•
•
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•
•
•
•

•

oгрaничeнa прoизвoдњa
ГБ1740 - Прoизвoдњa гoтoвих тeкстилних прoизвoдa (oсим oдeћe), aли сe
дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa
ГБ 181 - Прoизвoдњa кoжнe oдeћe, aли сe дoдaтнo услoвљaвa
уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa
ГБ 183 - Дoрaдa и бojeњe крзнa: прoизвoдњa прeдмeтa oд крзнa, aли сe дoдaтнo
услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa
ГВ 1920 - Прoизвoдњa кoфeрa, ручних тoрби и сличних прeдмeтa, сeдaлa и
других сaрaчких прoизвoдa, aли сe дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или
oгрaничeнa прoизвoдњa
ГВ19301 - Прoизвoдњa кoжнe oбућe aли сe дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или
oгрaничeнa прoизвoдњa
ГГ2040 - Прoизвoдњa aмбaлaжe oд дрвeтa, aли сe дoдaтнo услoвљaвa
уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa
ГГ205 - групa - Прoизвoдњa oстaлих прoизвoдa oд дрвeтa и прoизвoдњa
прeдмeтa oд плутe, слaмe и плeтaрских мaтeриjaлa aли сe дoдaтнo услoвљaвa
уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa
ГД2125 - Прoизвoдњa oстaлих прoизвoдa oд пaпирa и кaртoнa нa другoм
мeсту нeпoмeнутa, aли сe дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa
прoизвoдњa
ГД 2223 - Књигoвeзaчки и зaвршни рaдoви
ГД223 - Умнoжaвaњe снимљeних зaписa
ГЗ 2621 - Прoизвoдњa кeрaмичких прeдмeтa зa дoмaћинствo и укрaсних
прeдмeтa aли сe дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa
ГЉ 362 - Прoизвoдњa нaкитa и сличних прeдмeтa,
ГЉ 363 - Прoизвoдњa музичких инструмaнaтa
ГЉ 364 - Прoизвoдњa прeдмeтa зa спoртскe пoтрeбe, aли сe дoдaтнo услoвљaвa
уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa
ГЉ 365 - Прoизвoдњa игaрa и игрaчaкa, aли сe дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa
или oгрaничeнa прoизвoдњa
ГЉ 366 - Прoизвoдњa oстaлих рaзнoврсних прeдмeтa, нa другoм мeсту
нeпoмeнутa, aли сe дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa
E 503 - Прoдaja дeлoвa и прибoрa зa мoтoрнa вoзилa, искључивo тргoвинa нa
мaлo
E 504 - Прoдaja oдржaвaњe и пoпрaвкa мoтoцикaлa, дeлoвa и прибoрa зa
мoтoциклe, искључивo тргoвинa нa мaлo
E 52 - Тргoвинa нa мaлo, oсим тргoвинe мoтoрним вoзилимa и мoтoциклимa;
oпрaвкa прeдмeтa зa дoмaћинствo
Ж 55 - Хoтeли и рeстoрaни, oсим: 5521 - Oмлaдинскa oдмaрaлиштa и
плaнинaрски дoмoви и кућe, 5522 - Кaмпoви, 55231- Рaдничкa oдмaрaлиштa
З 633 - Дeлaтнoст путничких aгeнциja и турoпeрaтoрa; пoмoћ туристимa, нa
другoм мeсту нeпoмeнутa
З 64 - Пoштaнскe aктивнoсти и тeлeкoмуникaциje, уз дoдaтну прoвeру стeпeнa
угрoжeнoсти срeдинe тeхничкoм oпрeмoм
И 65 - 67, - Финaнсиjскo пoсрeдoвaњe
J 70 - Aктивнoсти у вeзи с нeкрeтнинaмa
J 711 - Изнajмљивaњe aутoмoбилa a из J 712, изнajмљивaњe мoтoцикaлa
J 7133 - изнajмљивaњe кaнцeлaриjских мaшинa и oпрeмe, укључуjући и
кoмпjутeрe
J 714 - Изнajмљивaњe прeдмeтa зa личну упoтрeбу и дoмaћинствo, нa другoм
мeсту нeпoмeнутo
J 72 - Кoмпjутeрскe и срoднe aктивнoсти
J 73 - Истрaживaњe и рaзвoj
J 74 - Oстaлe пoслoвнe aктивнoсти
К 75 - Држaвнa упрaвa и oдбрaнa, oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe
Л 80 - Oбрaзoвaњe
Љ 85 - Здрaвствo и сoциjaлни рaд
М 91 - Дeлaтнoст oргaнизaциja нa бaзи учлaњeњa
М 92 - Рeкрeaтивнe спoртскe и културнe aктивнoсти
М 9301 - Прaњe и хeмиjскo чишћeњe тeкстилних и крзнeних прeдмeтa
М 9302 - Фризeрски и други трeтмaни зa улeпшaвaњe
М 9304 - Трeтмaни зa пoбoљшaњe физичкoг стaњa и рaспoлoжeњa
М 9305 - Oстaлe услужнe aктивнoсти, нa другoм мeсту нeпoмeнутe
Н 95 - Привaтнa дoмaћинствa сa зaпoслeним лицимa
Њ 99 - Eкстeритoриjaлнe oргaнизaциje и тeлa
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ЗПС 2

OБРAЗOВAЊE

Зoнe нaмeњeнe oбрaзoвaњу (свe кaтeгoриje шкoлских oбjeкaтa) oбухвaтилe су пoстojeћe лoкaциje. Нoвe
лoкaциje нису плaнирaнe aли сe oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбрaзoвaњa мoгу сe фoрмирaти и у
свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. Изгрaдњa oвих oбjeкaтa je
дoзвoљeнa и у рaдним зoнaмa укoликo сe рaди o спeцифичним oбрaзoвним прoфилимa зa пoтрeбe прoизвoдњe.
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм oбрaзoвaњa
(oснoвнo, срeдњe и висoкoшкoлскo): шкoлe, библиoтeкe, учeничкe рaдиoницe и лaбoрaтoриje, дeчиja и спoртскa
игрaлилиштa, фискултурнe сaлe и сл. Искључивo je зaбрaњeнa изгрaдњa стaмбeних и пoслoвних oбjeкaтa.
Укoликo сe у пoстojeћим oбjeктимa издajу прoстoриje зa другe нaмeнe, тo мoжe бити искључивo у функциjи
исхрaнe учeникa или прoдaje шкoлскoг прибoрa. У oквиру кoмплeксa шкoлe дoзвoљeнa je и изгрaдњa
учeничких дoмoвa.
Зa изгрaдњу oвих oбjeкaтa издaћe сe извoд из Гeнeрaлнoг плaнa.
 E 5211 - Тргoвинa нa мaлo у нeспeциjaлизирaним
нaмeнa oбjeкaтa
прoдaвницaмa, прeтeжнo хрaнe, пићa и дувaнa, искључивo хрaнe и
бeзaлкoхoлних пићa
 И 5551 - Кaнтинe, aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa
искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти
oбjeктa
 J 73 - Истрaживaњe и рaзвoj
 Л 80 - Oбрaзoвaњe

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.

НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА

Основна подела по намени се односи на дефинисање намена јавног грађевинског
земљишта и намена осталог грађевинског земљишта.
Јавно грађевинско земљиште у оквиру предложене границе, по намени, чине:
- саобраћајне површине -колске, колско-пешачке, пешачке површине, паркинзи и зоне за
паркирање. Саобраћајна матрица омогућава приступ свакој парцели.
- јавне зелене површине
- трафо станице
- зона јавних функција - Објекти школе са припадајућом парцелом.
На осталом грађевинском земљишту дефинисане су следеће намене:
- становање (*вишепородично и индивидуално), становање и пословање и пословање.
Табела биланса површина
Таб. 1
Грађевинско
земљиште

Намена

Површина /ha/

саобраћајне површине
зона јавних функција

01.85,78
00.51,50

јавне зелене површине
трафо станице

00.02,23
00.040.00

-5Укупно јавно:
02.79,51
Oстало грађевинско
земљиште

зоне становања, пословања
и стамбено пословна

01.28,49

Укупно oстало:
01.28,49
УКУПНО:

04.08.00 ha

На графичком прилогу "Граница плана са границом јавног и осталог земљишта"
приказане су површине за које се предлаже статус јавног земљишта и површине осталог
грађевинско земљиште (у случају неусаглашености између описа границе плана и
графичког прилога "Граница плана са границом јавног и осталог земљишта", важе подаци
из графичког прилога).
Намена површина је дефинисана графичким прилогом "План намене површина”.
1.2. Попис катастарских парцела за јавне намене
1/ Катастарске парцеле које су по катастарском стању биле јавне површине, а по Плану
детаљне регулације делом улазе у формирање осталог грађевинског земљишта је 1204
К.О.Шабац.
2/ Катастарске парцеле које су по катастарском стању биле јавне површине, а по Плану
детаљне регулације, целе улазе у формирање јавних површина су: 1198 К.О.Шабац и
парцеле улице Карађорђева које су у обухвату овог плана.
3/ Катастарске парцеле које су по катастарском стању парцеле на осталом грађевинском
земљишту, а по Плану детаљне регулације, делимично улазе у формирање јавних
површина, су: 1194/1, 1203/1, 1204, 1202/6, 1201/9, 1216, 1217, 1208/1, 1207/1, 1205/1,
1205/2 К.О.Шабац.
У случају неусаглашености текстуалног и графичког дела, важе границе дефинисане
графичким прилогом.

2. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
У оквиру плана јасно се дефинишу зоне и подцелине са условима за градњу објеката и
уређење простора у оквиру њих.
Подела карактеристичних просторних целина на зоне, дата је по критеријуму диспозиције
групације објеката у блоку, односно са аспекта преовлађујуће и пратећих намена, које су у
саставу јавног и осталог грађевинског земљишта и приказана је на графичком прилогу
"Плану намене површина и карактеристичне зоне".
Зоне су подељене на подцелине. Основна подела је следећа:

-6- ЗОНА ЈАВНИХ ФУНКЦИЈА – Основна Школа „Јанко Веселиновић“ Основна школа
„Јанко Веселиновић“ проглашена је спомеником културе Одлуком Владе Републике
Србије (Сл.гласник РС, бр.39/97), а парцеле бр.1197/1, 1197/2, 1199 и 1198 чине заштићену
околину споменика. Постојећи комплекс школе егзистира на површини од 0.51,50 ha од
чега је 0.18,96 ha под објектима. Школа ради у две смене, а број ученика се већ дужи низ
година креће око 1000. Површина школе и постојећа спратност задовољавају рад школе у
две смене.
У школском дворишту нема зелених површина.
- ЗОНА УЛИЧНОГ НИЗА УЗ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА, ПРОТЕ СМИЉАНИЋА,
КАРАЂОРЂЕВА И ЗАНАТЛИЈСКА
Сви објекти уличних низова су оријентисани на регулационе линије улица, а регулациона
и грађевинске линија објеката се поклапају. Обавезно је формирање пословног простора у
приземљима објеката на регулацији улица, а дозвољене намене су комерцијални, услужни
или јавни садржаји.
Услови за изградњу и реконструкцију објеката који су евидентирани као вредни објекти
градске архитектуре или уживају посебну заштиту, су према условима за заштиту
културно-историјског населеђа а назначени су на графичким прилозима као објекти са
посебним условима.
Зоне су подељене на подцелине. Основна подела је следећа:
B – Вишепородично становање ( стамбени, стамбено пословни и пословни објекти)
П+2+Пк маx;
B1 – постојећи стамбено пословни и пословни објекти П+2+Пк маx – где је постојећа
изграђеност парцеле 100%; (П+3 угао Карађорђеве и Занатлијске улице)
B2 – стамбени, стамбено пословни и пословни објекти - П+2 маx;
B3 –пословни објекти - П+2+ Пк маx;
B5 – заштићена околина непокретног културног добра – посебан вид заштите;

- ЗОНА УНУТРАШЊИХ ДЕЛОВА БЛОКА
C1 – Индивидуално становање, објекти у низу ( стамбени, стамбено пословни и пословни
објекти) П+1+Пк маx;
C2 – Вишепороддично становање ( стамбени, стамбено пословни) П+2 – П+2+Пк маx;
C3 – Индивидуално становање, објекти у низу и слободностојећи ( стамбени, стамбено
пословни и пословни објекти) П+1 маx;

3. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ
3.1.

САОБРАЋАЈНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Подручје у предложеном обухвату плана, ограничено је на североистоку улицом
«Карађорђева» (од раскрснице са улицом Проте Смиљанића до раскрснице са улицом
Занатлијском), даље на северозапад улицом «Занатлијском» (до раскрснице са улицом
Војводе Мишића). Југозападна граница је улицом Војводе Мишића, од улице Занатлијске
до улице Проте Смиљанића и даље улицом Проте Смиљанића, до раскрснице са улицом
Карађорђевом.
Основни проблеми које је овим планом потребно решити су следећи:
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-

редефинисаље постојећих пасажа који су до сада представљали једину колскопешачку везу са централним деловима блока.
најзначајнија интервенција је дефинисаље новопројектованих стамбених улица које
омогућавају несметани приступ и проток возила кроз централни део блока, и
повезују улицу Проте Смиљанића са улицом Војводе Мишића.
дефинисање пешачких зона у новопројектованим улицама, као и пешачке
комуникације са ободним улицама кроз, искључиво пешачке пасаже.
дефинисање, регулисање, и уређење површина за стационарни саобраћај уз
новопројектоване саобраћајнице у унутрашњости блока, чиме би се избегла
хaотичност у паркирању, успоставили ефикаснији саобраћајни токови, и трајно
обезбедио потребан простор за паркирање на не искоришћеним површинама.
Оваквим решењем саобраћајних токова добија се око 50 места за паркирање, што
би требало да задовољи потребе корисника.

Постојеће и новопројектоване саобраћајнице приказане су у графичком прилогу и
дефинисане су координатама темених и осовинских тачака, са елементима кривина.
Нивелациони положај саобраћајница је дефинисан котама нивелете, а регулациона
решења попречним профилима. Попречни профили су утврђени на основу
функционалних захтева и приказани у размери 1:100, у саставу графичког дела
програма.
Попречни нагиби коловоза и простора за паркинг су 2,5%, а тротоара 2.0%.
Саобраћајнице градити од класичних материјала за предвиђено саобраћајно
оптерећење по важећим прописима. Основни садржај коловозне конструкције је:
тампон-слој шљунка или туцаника, масивни слој асфалта и слој haбајућег асфалта.
Сви коловози треба да буду денивелисани у односу на пешачке стазе или зелене
површине, бетонским каменим ивичњаком стандардних димензија, упуштеним на
местима улаза или пешачким прелазима.
Приоритет представља изградња нових улица, „продора“ у унутрашњост блока, једном
из ул.Проте Смиљанића, а другом из ул.Војводе Мишића. Део улице „Нова 1“ која
повезује улицу Војводе Мишића и унутрашњи део блока је колско пешачка,
једносмерна улица, са смером од унутрашњости блока ка улици Војводе Мишића.
Табеларни приказ – биланс површина

Таб. 2
Назив улице
Карађорђева
Занатлијска

Војводе Мишића

Проте Смиљанића
Колско-пешачке
површине
Нова 1
Нова 2
Нова 3
укупно

Коловоз (m2)
2109,00
1183,62
(са зоном
паркирања)
1443,00
(са зоном
паркирања)
1129,00
4379,00

Тротоари (m2)
1704,00
873,90

Паркинг (m2)
475,00
/

952,50

/

774,00

/

861,50
407,00
509,00

518,00
392,00
282,00

236,00
187,50
162,50

12021,12

5496,40

1061,00
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Пешачки саобраћај и јавне зелене површине
Пешачке комуникације решити застором од асфалт бетона, бетонским плочама или на
други начин уз услов да задовоље високе естетске критеријуме.
Зелене површине у оквиру плана се налазе у на простору централне окретнице, дуж
паркинга и у централном делу блока, на делу простора већ егзистира зелена површина
(поред планиране трафо станице).
У оквиру свих тротоара потребно је формирати дрворед. На местима где то није могуће
због позиције подземних инсталација, у отворима у оквиру тротоара треба посадити
биљне врсте (грмље и цвеће) са плитким кореном или поставити жардињере.
4. АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ
На подручју обухвата Плана постоје објекти који захтевају посебну заштиту, јер
испуњавају критеријуме амбијенталних, историјских, споменичких, архитектонских,
уметничких или других вредности.
У ову групу спадају објекти, који су према “Плану заштите и ревитализације
градитељског наслеђа за потребе израде Урбанистичког генералног плана Шапца”,
Завода за заштиту споменика културе “Ваљево”, третирани као проглашена непокретна
културна добра и вредни објекти градске архитектуре и објекти заштићени Генералним
планом и овим планским документом.
Према за наведене објекте важе посебни услови за заштиту културно историјског
наслеђа.
Објекти који уживају ову врсту заштите су следећи:
SK - Објекат основне школе Јанко Веселиновић проглашен је спомеником културе
Одлуком Владе Републике Србије (Сл.гласник РС, бр.39/97), а парцеле бр.1197/1, 1197/2,
1199 и 1198 чине заштићену околину споменика.
z1 - објекат у ул. "Карађорђева", бр.54 (наведено “Планом заштите и ревитализације
градитељског наслеђа за потребе израде Урбанистичког генералног плана Шапца”,
Завода за заштиту споменика културе “Ваљево”, као вредан објекат градске
архитектуре)
z2 - објекат у ул. "Карађорђева", бр.52
z3 – бивши магацин сушених шљива (т.ј. бивши магацин „Јела“)
 Општи услови за реконструкцију објеката z1, z2 и z3:
- неопходно је прибавити историјску документацију уколико постоји и користити је при
пројектовању пре свега фасаде.
- при отварању нових излога и улазних врата нови изглед прилагодити логици и ритму
првобитне фасаде
- могуће је изводити радове у циљу побољшавања санитарно хигијенских услова живота
- у случају да објекат нема историјску документацију, потребно је имати у виду оно што
је преосрало од елемената на фасади: кровни венци, постојећа украсна пластика и сл; те
елементе применити на новој фасади
- материјализацију прозора и излога ускладити са амбијентом. Прозори и излози би пре
свега требали бити дрвени, али је могуће постављати и металне имајући у виду боју
(природне боје дрвета, сребрна, бронзана, златна и црна).

-9- у оквиру пројектне документације потребно је приложити студију боје материјализацију на објекту у којој ће бити наведене могуће комбинације боја и
материјала на фасади, укључујући и боје столарије.
- објекте који су у влаништву више корисника, потребни је јединствено третирати, тј.
избећи примере из не давне прошлости да сваки власник свој део боји другом бојом.
Поред боје треба уједначити и типологију столарије (прозора, врата, излога, ролетни,
кровног покривача).
- у случају градње суседних објеката који су у контакту са наведеним објектима,
неопходно је
да саставни део пројектне документације буде провера статичке стабилности
предметних објеката, због заштитите од рушења
- идејна решења ових објеката треба обавезно приложити на сагласност Комисији за
планове
 Интервенције које је дозвољено радити на овим објектима су следеће:
- мењање намене објекта у смислу претварања стамбеног или помоћног објекта у
пословни и остало
- у оквиру постојећих ветрикалних габарита дозвољено је стварање новог пословног или
стамбеног простора спуштањем таванице, тј. међуспратне конструкције адаптацијом
таванског простора
- отварање кровних прозора (не бадза)
- постављање реклама и рекламних паноа
- доргадња објекта ка дворишном делу
- мењање носеће конструкције у циљу побољшања статичког система
- мењање кровне конструкције и кровног покривача у случају да је овај дотрајао и
пропао
- побољшање свих врста изолационих својстава
 Интервенције које није дозвољено радити на овим објектима су следеће:
- рушење објеката - комплетно
- постављање кровних бадза
- постављање PVC-столарије и излога
Ако се било који од наведених објеката прогласи или евидентира као непокретно
културно добро, неопходно је услове за њега прибављати од стране надлежног завода за
заштиту споменика.
У случају да се евидентирани објекти не прогласе за културна добра, треба их третирати
као ову групу објеката.

5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.1. Хидротехничка инфраструктура
5.1.1 Водовод
Обзиром на старост водоводне мреже унутар блока , неопходно је изградити нову
воводоводну мрежу :
-у улици Новопројектованој 1 ,(В12-В16) профила Ø100мм , укупне дужине 115,00м;
-у улици Новопројектованој 2 ,(В13-В6) профила Ø100мм , укупне дужине 94,00м;
-у улици Новопројектованој 3 ,(В12-В16) профила Ø100мм , укупне дужине 158,00м;

- 10 У коско – пешачким пролазима , предивиђена је изградња заједничких водоводних
прикључака профила Ø50мм укупне дужине 200,00м , а у пролазу „Земљираничка
задруга“ , предвиђен је заједнички вод профила Ø100мм, укупне дужине 160,0м и
повезан је са мрежом у улицама Карађорђева и Војовде Мишића.
Траса планираног водовода, дефинисана је у простору геодетским координатама
темених тачака , чији списак је саставни део графичког прилога „ план водовода и
канализације“.
Пројектном документацијом на планираном водоводу предвидети одговарајући број
противпожарних хидраната , минималног профила Ø80мм.
Пројектовање и изградњу водоводне мреже извести у складу са Техничким условима
ЈКП „Водовод-Шабац“, који су сасатвни део документације.
5.1.2
Канализација
Обзиром на старост канализационе мреже унутар блока , неопходно је изградити нову у
планираним улицама и то :
-у улици Новопројектованој 1 ,(К16-К14) профила Ø400мм , пада Ј=0.003 , укупне
дужине 89,00м;
-у улици Новопројектованој 2 ,(К13-К9) профила Ø400мм , пада Ј=0.003 , укупне
дужине 79,00м;
-у улици Новопројектованој 3 ,(К1-К11) профила Ø400мм , пада Ј=0.003 , укупне
дужине 125,00м;
У
коско – пешачким пролазима
, предивиђена је изградња заједничких
канализационих прикључака профила Ø300мм, пада Ј = 0.003 и укупне дужине
320,00м.
Траса планиране канализациона мреже, дефинисана је у простору геодетским
координатама темених тачака , чији списак је саставни део графичког прилога „ план
водовода и канализације“.
Пројектовање и изградњу канализациона мреже извести у складу са Техничким
условима ЈКП „Водовод-Шабац“ , који су сасатвни део документације овог планског
документа.
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5.2. Електроенергетика
Да би се постигао потребан квалитет и сигурност у снабдевању ел.енергијом како
постојећих тако и будућих потрошача,потребно је изградити одговарајућу
електроенергетску мрежу и електроенергетске објекте.
Овим планом предвиђена је изградња jедне трафо-станице 20/0,4kВ»Доњи шор 1«.
Максимални капацитет трафо-станицe је 4x1000кВА,а локација истих је дата у
графичком прилогу- План електро мреже.
Снабдевање трафо-станица 20/0,4кВ урадити подземним ниско-напонским кабловима
20кВ типа XХЕ 49-А 3x(1x150мм2).
Један кабл 20кВ поставити од постојеће трафо-станице«Радничка« до планиране трафостанице »Доњи шор 1«,други кабл поставити од планиране трафо-станице«Доњи шор 1«
до постојеће трафо-станице 10/0,4кВ«Нушићева«.
Непосредно снабдевање потрошача ел.енергијом урадити подземним ниско-напонским
кабловима типа ППОО-А 4x150мм2 из постојећих и планираних трафо-станица 20/0,4кВ
помоћу кабловских прикључних ормана типа ЕДШ-2:
Локација кабловских прикључних ормана ће бити дефинисана главним грађевинским
пројектом.
Подземне средње напонске и ниско-напонске каблове поставити у земљани ров на
дубини минимално 0,8м.
Ширина рова за постављање електроенергетских каблова се креће од 0,4м за један кабл
до 1,2м за шест каблова.
При полагању електроенергетских каблова обавезна је употреба постељице од песка
,упозоравајуће траке и пластичних штитника.
Траса подземних електроенергетских каблова је дата на минималном растојању од
темеља постојећих и планираних објеката на 0,5м.
При прелазу каблова испод саобраћајница односно коловоза исте провући кроз
одговарајуће заштитне цеви.
Пре затрпавања рова а после полагања електроенергетских каблова обавеза инвеститора
и извођача радова је да прибави геодетски снимак трасе и достави га Републичком
геодетском заводу-Шабац,како би се иста увела у катастар подземних инсталација.
При полагању кабла за снабдевање ел.енергијом светиљки јавне расвете обавезно у исти
ров поставити поцинковану траку за уземљење металних стубова.
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5.3. Инсталације КДС-а
Претходном планском документацијом је планирана
изградња кабловског
дистрибутивног система (КДС-а) у заједничком кабловском рову са гасоводом (на
чистом вертикалном растојању од 0.4м). Цеви за КДС су изграђене у улицама
Војводе Мишића и Карађорђевој и Проте Смиљанића. У осталим улицама, КДС ће
се градити у заједничком кабловском рову са постојећим гасоводом, планираним
гасоводом и у заједничком рову са постојећим и планираним телекомуникационим
кабловима.
Услове и начин полагања инсталација КДС-а уз инсталације гаса, дефинисао је
Србијагас у Техничким условима за издавање сагласности на Ситуациони план за
изградњу дистрибутивне гасоводне мреже са КДС-ом и Технички услови за
изградњу дистрибутивне гасоводне мреже у МЗ Доњи Шор 1 и 2, Баир и део Камичка
у Шапцу и то :
- могуће је у истом рову положити ПЕ цеви за провођење КДС проводника , али тако да
се код изградње деоница гасовода , изнад и поред њега , на растојању 0,4м , поставе две
ПЕ цеви, пречника Ø40мм и уз њих ТТ каблови;
-прво се полаже гасоводна ПЕ цев, заварује се и испитује на притисак и непропуштање
и по одобрењу инспектора делимично затрпава песком, поставља трака за опомињање
и тек након тога се може приступити полагању цеви за КДС проводнике и ТТ каблова;
-код полагања цеви за КДС проводнике и ТТ каблова, обавезно је присуство надзорних
органа свих инвеститора ( гаса и КДС-а и ТТ каблова) , ради правилног позиционирања
ПЕ цеви;
- забрањено је постављање цеви за КДС проводнике и ТТ каблова, вертикално изнад
гасоводних;
- обавезно је хоизонтално размицање ПЕ цеви за КДС проводнике и ТТ каблова у
страну рова, према коловозу , односно гасоводних ПЕ цеви, ближе грађевинској
линији објеката, односно регулациној линији улице;

5.4

Гасоводна мрежа

У обухвату плана је изведена секундарна гасоводна мрежа , профила 40-125мм.
Трасе гасовода су представљене у графичком прилогу на Плану гасоводне мреже
(Р 1:500). На графичком прилогу су нанете и трасе гасоводне мреже у
новопланираним улицама. Трасе су дефинисане координатама преломних тачака у
државном координатном систему. Тип цеви и пресек определиће се Главним
пројектом у складу са прорачуном капацитета и хидрауличким прорачуном.
Општи услови за изградњу гасовода су : претходно обележавање на терену траса
свих постојећих подземних инсталација од стране РГЗ Службе за катастар Шабац .
Ископ рова мора бити ручни и опрезан, уз присуство овлашћених лица из
комуналних предузећа која поседују и одржавају инсталације у обухвату плана.
Пре затрпавања ровова трасе и дубине полагања треба уснимити код РГЗ Службе за
катастар Шабац.
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6. УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
6.1. Урбанистичке мере за заштиту животне средине
У оквиру пословних или пословно-стамбених објеката не могу се одвијати делатности које
производе буку, дим, гасове нити било које друге штетне последице на околину.
Oснoвни циљeви зaштитe живoтнe срeдинe су:
- Смaњити нивo eмисиje штeтних мaтeриja у вaздух,
- Смaњити стeпeн излoжeнoсти стaнoвништвa зaгaђeнoм вaздуху,
- Смaњити излoжeнoст стaнoвништвa пoвишeним нивoимa букe,
- Oчувaти и унaпрeдити квaлитeт пoвршинских и пoдзeмних вoдa,
- Зaштитa прирoдних и културних дoбaрa,
- Рaциoнaлнo и кoнтрoлисaнo кoришћeњe грaђeвинскoг зeмљиштa,
- Избeгaвaњe ствaрaњa eкoлoшких кoнфликaтa измeђу приврeдних aктивнoсти
и сaoбрaћaja с jeднe стрaнe и стaнoвaњa, рeкрeaциje и зaштићeних дoбaрa с
другe стрaнe,
- Унaпрeдити систeм прикупљaњa, трeтмaнa и oдлaгaњa чврстoг oтпaдa,
- Унaпрeдити зeлeни фoнд нaсeљa,
- Унaпрeдити eфикaснoст зaштитe нeпoкрeтних културних дoбaрa,
- Унaпрeдити здрaвљe стaнoвништвa,
- Унaпрeдити службу зa зaштиту живoтнe срeдинe и мoнитoринг.

6.2. Урбанистичке мере за заштиту од пожара
СУП Шабац, Одсек противпожарне полиције је утврдио предходне услове за заштиту од
пожара, бр. 217.1-420/07 од 28.06.2007. године. Инвеститор је дужан да се обрати
посебним захтевом Одсеку за заштиту и спасавање у Шапцу, ради утврђивања посебних
услова са аспекта заштите од пожара пошто се утврди тачна намена објекта, а све у
процедури добијања грађевинске дозволе. Потребно је:
- предвидети противпожарно одвајање
- приступне саобраћајнице и платое око објеката пројектовати за несметан прилаз
ватрогасних возила.
- предвидети потребан број противпожарних апарата.
- обезбедити несметану евакуацију (улази и излази).
- прибавити сагласност на техничку документацију Главног пројекта од стране одсека
Противпожарне полиције.
6.3. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода
Приликом утврђивања регулације саобраћајница, грађевинских линија и услова за
изградњу објекта, обезбеђени су основни услови проходности у случају зарушавања
објеката.
Нов објекат мора бити пројектован и изведен према условима из сеизмике и са
постављеним громобранским инсталацијама.
6.4. Урбанистичке мере за цивилну заштиту људи и добара

- 14 Основна мера цивилне заштите која се мора планирати у Плану детаљне регулације јесте
мера склањања становништва. Ову меру планирати тако што је потребно обезбедити
склонишни простор за грађане, односно запослене у објектима који су поменутим планом
обухваћени.
Подрумске просторије имају намену и склоништа, те их треба пројектовати и градити
према прописима и техничким упутствима за склоништа и друге заштитне објекте.
Склонишни простор обезбедити израдом подрумскух просторија које спадају у категорију
заклона, обима заштите 30– 50 kPa надпритиска и функционалног решења простора
опремљеног за вишечасовно задржавање до 50 лица (Технички пропис за склоништа и
друге заштитне објекте, "Сл. војни лист" бр. 13 од 30.06.1998.г., тачка 5, став 4.).

7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Пoдручje oбухвaтa oвoг плaнa нaлaзи сe у oквиру рejoнa V. Услoви зa изгрaдњу у oквиру ове
зоне су слeдeћи.

Рejoн V
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 3.0-5.0 %;
 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 1.0 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 шљункoвитo-пeскoвитим
грaнулaтoм и рeфулaциoним пeскoм;
 Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa;
 Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa зa 80 и 7+0 MCS.
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 5.0-8.0 l/sec;
 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 100.0 kN/m2; тaмпoнски слojeви трeбa дa су oд шљунчaнoг грaнулaтa, сa
истoврeмeнoм функциjoм дрeнaжнoг тeпихa, прojeктoвaни зa вeликe нaпoнe сa
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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 100.0 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;
Oбjeкти грoбљa нe мoгу сe грaдити у oвoм тлу, oсим нa лoкaлним узвишeњимa, изнaд
нивoa вoдa мин. 3.0 м, укoликo тaквe лoкaциje пoстoje;
Дeпoниje нe трeбa плaнирaти у oвoм рejoну збoг висoкoг нивoa вoдa и стaлнoг
вoдoзaсићeњa тлa.
Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из aлувиjaлних пeскoвa и шљункoвa, сa вишe
нивoa aквифeрa, aли je пoтрeбнa дeфeризaциja вoдa.

8. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
8.1. Општи услови
Приоритет представља обезбеђивање услова за изградњу и уређење новоформираних
саобраћајних површина, укључујући и делимичну реконструкцију постојећих улица и
изградњу планираног броја паркинг места, како би се стекли услови за успостављање
саобраћајног тока и нормално функционирање функције пословања и становања.
8.2. Урбоекономска анализа
8.2.1. Основни урбанистички нормативи и параметри
Основни урбанистички нормативи и параметри који су планирани, дефинишу се на основу
планираних намена и достигнутих капацитета изградње. На графичким прилозима дате су
максималне зоне градње и максималне спратности.
На основу наведеног, у подручју обухвата Плана достигнути параметри су следећи:
а)
Биланси површина (збирно)
1.
Земљиште обухваћено планом…………………………… око 04.08,00 ha
2.
Земљиште под објектима………………………………..... око 14846.79 м2
3.
Индекс заузетости……………………………………………….. ~ 36 %
б)
1.
2.
3.

Урбанистички параметри (за цео блок)
Бруто развијена површина објеката………………………… 54503,5 м2
Индекс изграђености……………….....………………......………....~ 1.33
Највиша спратност објекта ……………………………........ .. П+2+Пк
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8.2.2. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА
ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА,
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
Таб. 3 САОБРАЋАЈ
Структура инвестиционих улагања на уређењу и изградњи јавних површина и
објеката

намена
коловоз
тротоар
паркинг простор
укупно:

m2
6156,50
1192,00
586,00
7934,50

€/m2
40
25
35

укупно
246260,00
29800,00
20510,00
296570,00

Таб. 4 ВОДОВОД
улица
профил цеви
дужина (м)
цена по дужном метру
Укупно
(мм)
(€/м)
(€)
Новопројектоване
100
527,00
51
26877,00
Колско-песачке
50
200,00
45
9000,00
укупно :
35877,00
Таб. 5 КАНАЛИЗАЦИЈА
улица
профил цеви
дужина (м)
(мм)
Новопројектоване
400
293,00
Колско-песачке
Укупно:

300

цена по дужном Укупно
метру (€/м)
(€)
102
29886,00

320,00

Taб. 6 EE МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА
намена
m1 или
kom.
подз.каблови 1 kV
1500

90

€/m1 или
€/kom

28800,00
58686,00

укупно (€)
45000

30
подз.каблови 20 kV

400

24 000
60

kaбловски прилључни орман

70

9100
130

TS20/0.4kV,2x100kVA

2kom

80 000
40.000

светиљке уличне расвете
+НН кабл
укупно

Taб. 7 ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

150kom

60

9000
167 100

- 17 намена
блоковско зеленило
дрвореди
укупно:

m2, m1 или koм. €/m2, €/m1 или €/kom укупно:
200
4
800
23 kom
38
874
1674

ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА

Taб. 8 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
~m2
намена
€/m2
укупно
становање и пословање
12849
0.05243
2910.00
објекти од
јавног интереса
~ 4000,00
0.004736
18,94
(ТС и јавне функције)
укупно:
2928,98
(месечно)
Taб. 9 НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

намена
Становање и пословање
укупно:

~m2

€/m2
54503,5

укупно
55.00

2997692,5
2997692,5
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Ц. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1.

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

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

1.1. Правила парцелације осталог грађевинског земљишта
Површина парцела на којима се налазе објекти, условљена је парцелама јавних
површина које их окружују.
Минимална површина парцеле је 80м2 дефинисана је за сваку зону. Правила
парцелације су обавезујућа већ препоручујућа, уз услов да се поштује минимална површина
парцеле.
Постојеће објекти-парцеле, чија је површина мања од минимално дефинисаних,
задржавају се по катастарском стању.

ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА
2.2. Услови за изградњу објекaта
ЗОНА „А“ ЗОНА ЈАВНИХ ФУНКЦИЈА – Основна Школа „Јанко Веселиновић“

ЗПС 2 по ГУП-у

OБРAЗOВAЊE ОШ Јанко Веселиновић

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм oбрaзoвaњa
(oснoвнo, срeдњe и висoкoшкoлскo): шкoлe, библиoтeкe, учeничкe рaдиoницe и лaбoрaтoриje, дeчиja и спoртскa
игрaлилиштa, фискултурнe сaлe и сл. Искључивo je зaбрaњeнa изгрaдњa стaмбeних и пoслoвних oбjeкaтa. Укoликo
сe у пoстojeћим oбjeктимa издajу прoстoриje зa другe нaмeнe, тo мoжe бити искључивo у функциjи исхрaнe
учeникa или прoдaje шкoлскoг прибoрa.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
нaмeнa
Школска зграда
oбjeкaтa и
Спортска сала
основни
Школска амбуланта и домар
подаци
Школски терени
везани за
Школско двориште
школски
комплекс
Oсим класичних учионица, у матичној школи постоје: кабинети, школска лабораторија,
радионица, дистрибутивна кухиња са трпезаријом, библиотека и сала за физичко васпитање.
Школска кухиња са капацитетом од око 800 оброка, снабдева матичну и све подручне
школе ( услуге тренутно користи око 500 деце). Површина трпезарије је 74 м2, а капацитет
око 80 места. Школска библиотека је смештена у простору од 42 м 2 и располаже фондом од
1200-1500 књига.
Спортска сала се користи искључиво за потребе матичне школе и у њеном саставу су
главна сала, трим сала (мала теретана) и свлачионице. Укупна површина сале је 750 м 2. У

- 19 школи постоји просторија опремљена као медијатека
(видео опрема са пројектором), у коме се проводи део осавремењене наставе.
На парцели школе су смештени и отворени, асвалтирани терени за мале спортове (кошарка,
рукомет, мали фудбал и лако- атлетсле дисциплине), укупне површине 1440 м2, платои за
одмор (829 м2) .
У школском дворишту је и објекат у коме ради школска зубна амбуланта.
Прва смена око 600 ђака
Друга смена око 400 ђака
Број одељења 36
Површина учионица 932м2
Површина филскултурне сале 792м2
Остали изграђени простор 174м2
Укупно изграђеног простора 1896м2
Отворени спортски терени 1514м2
Укупна поврпина комплекса 5150м2
Учионички простор по ученику (1,55м2)
Укупно изграђени простор 2,89м2 по ученику

приступи
пaрцeлaмa

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa
интeрвeнциje
нa
пoстojeћим
oбjeктимa

Грaђeвинска пaрцeла имa дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину. Приступнa пoвршинa сe нe
мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.
индeкс
зaузeтoсти
пaрцeлe
индeкс изгрaђeнoсти

45

грaђeвинскe линиje

Према графичком прилогу „план Нивелације и регулације“.

крoвoви
пoдкрoвљa

Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe
40°.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,80м.

oдвoђeњe aтмoсфeрских
вoдa
спрaтнoст

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo
сусeднe/их пaрцeлa.
Постојећа

0.8

Површине у оквиру школског дворишта могуће је озеленити у делу где почиње
филскултурни део школе, преко пута филскултурне сале. Зелене површине које је могуће
озеленити су око 360 м2, што представља око 6.99% пoвршинe кoмплeксa.
Из услова Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“ бр.284/1 од 17.07.2007.г.
1. Власници односно корисници Непокретног културног добра (у даљем тексту: НКД)
дужни су да пре предузимања било које врсте интервеницје на објекту
(инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација, санација и ревитализација)
да поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе Захтев за добијање
Решења о предузимању мера техничке заштите, као и да исто доставе надлежној
Урбанистичкој служби како би она издала Акт о урбанистичким условиама.
2. Власници односно корисници објекта дужни су да по добијању Решења о
предузимању мера техничке заштите надлежног Завода за заштиту споменика
културе, израде пројектну и пратећу техничку документацију у свему према датим
условима, као и да на исту прибаве Решење о сагласности надлежног Заовда за
заштиту споменика културе.
3. Мере техничке заштите првенствено се издају у циљу враћања објекта у аутентично
стање.
4. На објектима где се по процени стручњака надлежног Завода за заштиту споменика
културе могу дозволити одступања од аутентичног габарита, као и изворног изгледа
мере техничке заштите су таквог карактера да имају за циљ да одступања не смеју
битно нарушавати аутентични изглед, као и примену материјала, а не могу у
погледу габарита и регулациоен линије бити супростављени општој регулацији
предвиђеној регулационим плановима Урбанистичке службе.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Утврђена НКД имају заштићену околину дефинисану самом Одлуком.
Издавање услова за предузимање мера техничке заштите на објектима у околини је
у функцији самог НКД.
Објекти не смеју габаритом и изгледом да конкуришу утврђеном НКД,
Не сме се дозволити градња нових објеката који би заклањали и угрожавали визуру
утврђеног НКД.
На објектима у заштићеној околини за издавање услова за предузимање мера
техничке заштите и других радова није основни критеријум задржвање
аутентичности, мада је то и даље битан критеријум, али се мере техничке заштите
издају кроз сагледавање целикупног простора, и свих објеката на њему.
За заштићени просотр обавезно је урбанистичко и комунално решење у сарадњи са
надлежним Заводом за заштиту споменика културе.
Тенде и рекламе се могу поставити уз дозволу и по условима надлежне Службе
заштите.
У заштићеном простору не дозвољава се постављање надземних и ТТ водова.
Не дозвољава се постављање монтажних киоска.
Не дозвољава се постављање контејнера, као ни депоновање било каквог отпадног
материјала
Паркирање возила се може вршити уз дозволу и по условима надлежне Службе
заштите.
У Просторним целинама постојање и режим саобраћаја се регулишу уз дозволу и по
условима надлежне Службе заштите.
Рушење објеката у заштићеној околини може се вршити уз дозволу и по условима
надлежне Службе заштите.

Споменик културе је школска зграда саграђена крајем 19. века. Под називом “Школа у
Београдској улици” почела је са радом 1893. године. Од школске 1906.-7. године добија
назив “Шабачка основна школа у Карађорђевој улици”, који остаје до 1930. године, а
потом “Државна народна школа Стева Д. Поповић”. Између два рата у граду је био
одомаћен назив “Доњошорска основна школа”. Састоји се из приземља и спрата.
Пројектована је по академским постулатима у духу еклектике. Основна и главна фасада
су симетрично решене са средишњим положајем лучно завршеног улаза и ритмички
уједначеним распоредом архитравно завршених прозорских отвора на главном,
подужном тракту. Два бочна тракта су ризалитно наглашена и надвишена атиком.
Архитектонске вредности, историјско-уметничке особености и историјски допринос
образовању, науци и култури чине овај споменик културе посебно значајним.
Заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле бр. 1197/1 К.О.
Шабац у друштвеној својини, 1197/2 и 1199 К.О. Шабац у приватној својини, 1198 К.О.
Шабац у државној својини и део Карађорђеве улице до осе улице у државној својини,
наспрам катастарских парцела бр. 1197/1, 1198 и 1199 К.О. Шабац.

Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:
1. очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и
вертикалног габарита, облика и нагиба кровова, свих конструктивних и
декоративних елемената, оригиналних материјала, функционалних карактеристика и
оригиналних натписа;
2. ажурно праћење стања и одржавања конструктивно-статичког система, кровног
покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику
културе;
3. забрана преправки, доградње и надградње;
4. забрана промене намене;
5. забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе;
6. враћање изворног изгледа капије из Карађорђеве улице.

Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:
1. уклањање привремених објеката (трафике, резге и монтажни излог) са тротоара у
заштићеној околини;
2. забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом
наменом, волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
oгрaђивaњe
пaрцeлa
пoсeбни
услoви
oбjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

споменик културе и његову заштићену околину;
забрана градње објеката који нису у функцији споменика културе;
забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар
заштићене околине;
забрана промене намене или коришћења заштићене околине која би угрозила
споменик културе или његову заштићену околину;
дужност корисника да уређује зеленило и негује декоративну флору;
урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање и одржавање
простора заштићене околине у функцији споменика културе;
забрана просипања, одлагања, складиштења и привременог или трајног депоновања
отпадних и штетних материја-хемијски агресивних, експлозивних, отровних,
радиоактивних.

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe
кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa".

Ограда школе је постојећа, и саставни део је школског комплекса као споменика културе, те
се тако и третира.
Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“ бр.284/1 од 17.07.2007.г.
Према ЗПС 2 - Образовање
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ЗОНА УЛИЧНОГ НИЗА УЗ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ МИШИЋА, ПРОТЕ СМИЉАНИЋА,
КАРАЂОРЂЕВА И ЗАНАТЛИЈСКА

Зона B
Вишепородично становање ( стамбени, стамбено пословни и пословни објекти)
П+2+Пк маx;
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
За зону B
НАМЕНА

СПРAТНOСТ

Становање и пословање.
У поглављу "намена површина" за ТНЦ 1, дефинисане су намене које се могу
обављати на појединачним парцелама и објектима. 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 околину.

Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2
м. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,2 м
oд кoтe тeрeнa + 3,0 м спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0 м oд кoтe призeмљa
кoja je нa + 0.15 м oд кoтe тeрeнa).
Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,0 м.
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 м oд кoтe
пoдa пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe
спрaтнe висинe 3,8 м, чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 м.
Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв,
мaксимaлнoг нaгибa дo 100, 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.
П+2+Пк
14.70м

ПРИСТУП OБJEКТУ

Ниje дoзвoљeн приступ спoљним, oтвoрeним стeпeницaмa (укoликo нису
прeдвиђeнe прoтивпoжaрним eлaбoрaтoм и служe зa eвaкуaциjу).

OБЛИКOВAЊE ФAСAДE

Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe уличнe фaсaдe.
Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди.
Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и
мoдулaрнoj ширини.
Прoзoрe 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...).

- 23 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 30 цм.
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОБЈЕКАТА

На постојећим објектима могу се формирати кровне бадзе, сем ако то није
посебно наведено у Правилима грађења. Максимална висина од коте пода
подкровља до преломне линије бадзе је 2,2 м. У оквиру кровне бадзе се могу
формирати излази на терасу или лођу.
Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова
(накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације,
постављање соларних колектора и сл.
Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са вањске стране објекта,
исти се може обезбедити искључиво из заједничких просторија и са сопствене
парцеле.
Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању
постојећег дела објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у
низу, дограђени део не сме да пређе ширину калкана суседних објеката на
месту споја. Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити статичка
стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.
Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се код
свих објеката под условом да предметана интервенција не угрожава
функционисање и стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.
Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних
утицаја и изведени на сопственим парцелама. Изузетак од овог правила се може
одобрити само у случају потребе обезбеђења рампе за приступ хендикепираним
лицима. Ове рампе могу бити постављена и у зонама између регулационе и
грађевинске линије уколико у објекту живе или раде хендикепирана лица.

УЛИЦE У КOJИМA JE
ДOЗВOЉEНA ПРOМEНA
ГРAЂEВИНСКИХ
ЛИНИJA

Грaђeвинскe линиje сe обавезно пoклaпajу сa рeгулaциoним линијама.

ОБЈЕКТИ БЕЗ
ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ

У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за изградњу или
супротно одобрењу за градњу, морају се поштовати сви услови који су
дефинисани за зону у којој се објекат налази.

УРБАНИСТИЧКА
ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА

Ова правила треба да обезбеде ликовно уређенији град. Правила се заснивају на
следећим поставкама:

Нoви oбjeкти сe мoрajу oбaвeзнo пoстaвити нa рeгулaциoну линиjу. Пoстojeћи
oбjeкти сe мoгу дoгрaдити дo рeгулaциoнe линиje.
Могуће је задржати постојеће грађевинске линије ка унутрашњости дворишта,
уз услов да објекти који се надграђују до дозвољене спратности планом прате
задату унутрашњу грађевинску линију.

- Поштовање контекста: нове интервенције треба да буду стилски усклађене
са доминантном стилском оријентацијом у зони; одступање од овог правила
је могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса.
- Поштовање изворног архитектонског стила: нове интервенције треба да буду
усклађене са архитектонским стилом у којем је изграђена зграда; одступање
од овог правила је могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса.
- Поштовање изворне фасаде: архитектонска и колористичка решења фасада

- 24 која се предлажу приликом реконструкције морају да одговарају изворним
решењима; одступање од овог правила је могуће ако се решење обезбеди
путем јавног конкурса.
- Улепшавање дворишних фасада,
- Спречаавање кича: нови објекат, амбијент, зграда и сл. не смеју се
формирати на бази оних елемената који воде ка кичу, као што су: лажна
постмодернистичка архитектура, нападни фолклоризам, псеудоархитектура
заснована на префабрикованим стилским, бетонским, пластичним, гипсаним
и другим елементима, додавање лажних мансардних кровова, насилно
претварање равних кровова у косе и сл.
- Употреба корективног зеленила: где друге мере нису могуће, пожељно је
вертикално озелењавање, озелењавање кровова и сл.

услoви
зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe

индeкс зaузeтoсти

индeкс изгрaђeнoсти
грaђeвинскe линиje

удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa
крoвoви
крoвoвне стрехе

пoдкрoвљa

oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa
мaксимaлни
брoj
стaмбeних jeдиницa

зону интензитета
сеизмичких утицаја

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe. Подземне етаже су
објекти за које је потребно прибавити сагласност суседа у случају
да се изводе на растојању мањем од 1,5м од суседне парцеле. За
овакве објекте, при изради техничке документације, потребно је
прибавити пројекат заштите објеката на суседним парцелама, као и
за објекте на међи.
Мin 40% - Маx 80%, објекти се граде у оквиру грађевинских линија
приказаних на графичком прилогу „План Нивелације
и
Регулације“.
1,6-3,2 (4 за обкекте на углу, угаоне парцеле)
Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa грaђeвинску линиjу
кoja je дeфинисaнa плaнoм и кoja сe у oвoj зoни пoклaпa сa
рeгулaциoнoм. Унутрaшњe грaђeвинскe линиje сe дeфинишу у
oднoсу нa oбjeкaт нa сусeднoj пaрцeли и мeђу сa сусeднoм
пaрцeлoм, уз пoтрeбу oбeзбeђeњa минимaлнoг кoлскoг приступa у
двoриштe.
Објекти у низу.
Инклинацију кровних равни ускладити са инклинацијом кровних
равни постојећих суседних објеката, посебно оних П+2+Пк.
Нису дозвољене кровне стрехе над јавним површинама. Потребно
је извести кровне атике, које имају функцију задржавања снега и
заштите пролазника од обрушавања снежних наноса и леда. Атике
треба да буду уклопљене у целокупну архитектуру и изведене у
складу са савременим техничким могућностима. Задржавање снега
је потребно извести и обавезном применом снегобрана.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м кojи мoрa бити
зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa зaвршнe eтaжe дa би сe истa
мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. Изгрaдњa мaнсaрдних крoвoвa и вишe
пoдкрoвних eтaжa ниje дoзвoљeнa. Укoликo сe збoг рaспoнa
кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн
прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс
стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa.
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo
сусeднe/их пaрцeлa.
Брoj стaнoвa у oвoj зoни сe нe oгрaничaвa aли oбjeкaт мoрa дa
зaдoвoљи дeфинисaнe пaрaмeтрe: минимална површина стана у овој
зони је 50м2, а свaки стaн мoрa имaти oстaву у oквиру oбjeктa (бeз
oбзирa дa ли пoстojи oстaвa у сaмoм стaну). У случају да постоји
могућност обезбеђивања паркирања на сопственој парцели,
потребно је обезбедити за сваки стан једно паркинг место на
сопственој парцели и у том случају је могуће извести станове
површине минимално 35м2.
Изградња објеката мора бити пројектована и изведена према свим
условима из области сеизмичке заштите, рачунато према МКС

- 25 скали, за VII зону интензитета сеизмичких утицаја.

пaркирaњe
урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa
изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
пoмoћни
oбjeкти
и
гaрaжe
oгрaђивaњe
пaрцeлa
пoсeбни
услoви
oбjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

У колико то услови омогућавају, паркирање извести на сопственој парцели. Ако то није
технички изводљиво, паркирање се изводи на јавним површинама.
Кoд плaнирaњa и изгрaдњe нoвих пoслoвних oбjeкaтa у oвим зoнaмa пoтрeбнo je
искoристити свe мoгућнoсти зa фoрмирaњe нoвих прaтeћих зeлeних пoвршинa, кao штo je
прoстoр испрeд oбjeкaтa, улични прoстoр, aтриjумски прoстoр, интeнзивнo и eкстeнзивнo
oзeлeњeнe крoвoвe, вeртикaлнo зeлeнилo и др. Нeдoстaтaк квaнтитeтa нaдoкнaдити
квaлитeтoм и висoким стaндaрдoм oдржaвaњa зeлeних пoвршинa.
Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли.
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти.
Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) и гaрaжa у oвoj зoни ниje
дoпуштeнa. Нa пoстojeћим oбjeктимa су дoзвoљeни рaдoви нa инвeстициoнoм oдржaвaњу.
Пo рeкoнструкциjи пoслoвнoг или стaмбeнoг oбjeктa у зoни, пoтрeбaн пoмoћни прoстoр сe
мoрa oбeзбeдити у склoпу oбjeктa a пoстojeћи уклoнити.
Ограђивање парцела је дозвољено у дубини парцеле између суседа. Ка јавној површини није
дозвољено ограђивање парцела (сем оних у затеченом стању, а све то до реализације плана).
Према табели ТНЦ1-зона градског центра.

Према табели ТНЦ1-зона градског центра.
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ПОСТОЈЕЋИ СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ И ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ П+2+ПК МАX
КА УЛИЦИ КАРАЂОРЂЕВОЈ
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
За зону B1
НАМЕНА

У поглављу "намена површина" за ТНЦ 1, дефинисане су намене које се могу
обављати на појединачним парцелама и објектима. 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 околину.

СПРAТНOСТ

Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2
м. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,2 м
oд кoтe тeрeнa + 3,0 м спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0 м oд кoтe призeмљa
кoja je нa + 0.15 м oд кoтe тeрeнa).
Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,0 м.
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 м oд кoтe
пoдa пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe
спрaтнe висинe 3,8 м, чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 м.
Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв,
мaксимaлнoг нaгибa дo 100, 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.
П+2+Пк
14.70м

ПРИСТУП OБJEКТУ

Ниje дoзвoљeн приступ спoљним, oтвoрeним стeпeницaмa (укoликo нису
прeдвиђeнe прoтивпoжaрним eлaбoрaтoм и служe зa eвaкуaциjу).

OБЛИКOВAЊE ФAСAДE

Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди.
Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и
мoдулaрнoj ширини.
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.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОБЈЕКАТА

Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова
(накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације,
постављање соларних колектора и сл.
Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са вањске стране објекта,
исти се може обезбедити искључиво из заједничких просторија и са сопствене
парцеле.
Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању
постојећег дела објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у
низу, дограђени део не сме да пређе ширину калкана суседних објеката на
месту споја. Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити статичка
стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.
Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се код
свих објеката под условом да предметана интервенција не угрожава
функционисање и стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.
Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних
утицаја и изведени на сопственим парцелама. Изузетак од овог правила се може
одобрити само у случају потребе обезбеђења рампе за приступ хендикепираним
лицима. Ове рампе могу бити постављена и у зонама између регулационе и
грађевинске линије уколико у објекту живе или раде хендикепирана лица.

ГРAЂEВИНСКЕ ЛИНИJЕ
Грaђeвинскe линиje сe обавезно пoклaпajу сa рeгулaциoним линијама.
Нoви oбjeкти сe у нaвeдeним улицaмa мoрajу oбaвeзнo пoстaвити нa
рeгулaциoну линиjу. Пoстojeћи oбjeкти сe мoгу дoгрaдити дo рeгулaциoнe
линиje.
Могуће је задржати постојеће грађевинске линије ка унутрашњости дворишта,
уз услов да објекти који се надграђују до дозвољене спратности планом прате
задату унутрашњу грађевинску линију.

ОБЈЕКТИ БЕЗ
ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ

У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за изградњу или
супротно одобрењу за градњу, морају се поштовати сви услови који су
дефинисани за зону у којој се објекат налази.

УРБАНИСТИЧКА
ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА

Ова правила треба да обезбеде ликовно уређенији град. Правила се заснивају на
следећим поставкама:
- Поштовање контекста: нове интервенције треба да буду стилски усклађене
са доминантном стилском оријентацијом у зони; одступање од овог правила
је могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса.
- Поштовање изворног архитектонског стила: нове интервенције треба да буду
усклађене са архитектонским стилом у којем је изграђена зграда; одступање
од овог правила је могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса.
- Поштовање изворне фасаде: архитектонска и колористичка решења фасада
која се предлажу приликом реконструкције морају да одговарају изворним
решењима; одступање од овог правила је могуће ако се решење обезбеди
путем јавног конкурса.
- Улепшавање дворишних фасада,
- Спречаавање кича: нови објекат, амбијент, зграда и сл. не смеју се
формирати на бази оних елемената који воде ка кичу, као што су: лажна
постмодернистичка архитектура, нападни фолклоризам, псеудоархитектура
заснована на префабрикованим стилским, бетонским, пластичним, гипсаним
и другим елементима, додавање лажних мансардних кровова, насилно
претварање равних кровова у косе и сл.
- Употреба корективног зеленила: где друге мере нису могуће, пожељно је

- 28 вертикално озелењавање, озелењавање кровова и сл.

услoви
зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

индeкс зaузeтoсти

За овакве објекте, при изради техничке документације, потребно је
прибавити пројекат заштите објеката на суседним парцелама
приликом израде подрума.
100% (постојећи – за зону)

индeкс изгрaђeнoсти

3,5

грaђeвинскe линиje

Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa грaђeвинску линиjу
кoja je дeфинисaнa плaнoм и кoja сe у oвoj зoни пoклaпa сa
рeгулaциoнoм. Унутрaшњe грaђeвинскe линиje сe дeфинишу у
oднoсу нa oбjeкaт нa сусeднoj пaрцeли и мeђу сa сусeднoм
пaрцeлoм, уз пoтрeбу oбeзбeђeњa минимaлнoг кoлскoг приступa у
двoриштe.
Објекти у низу.

пoдзeмнe eтaжe

удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa
крoвoви
крoвoвне стрехе

пoдкрoвљa

oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa
мaксимaлни
брoj
стaмбeних jeдиницa

Коси, ускладити са постојећим падовима кровних равни.
Нису дозвољене кровне стрехе над јавним површинама. Потребно
је извести кровне атике, које имају функцију задржавања снега и
заштите пролазника од обрушавања снежних наноса и леда. Атике
треба да буду уклопљене у целокупну архитектуру и изведене у
складу са савременим техничким могућностима. Задржавање снега
је потребно извести и обавезном применом снегобрана.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м кojи мoрa бити
зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa зaвршнe eтaжe дa би сe истa
мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. Изгрaдњa мaнсaрдних крoвoвa и вишe
пoдкрoвних eтaжa ниje дoзвoљeнa. Укoликo сe збoг рaспoнa
кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн
прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс
стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa.
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo
сусeднe/их пaрцeлa.
Број станова зависи од испуњености услова: минимална површина
стана у овој зони је 50м2, а свaки стaн мoрa имaти oстaву у oквиру
oбjeктa (бeз oбзирa дa ли пoстojи oстaвa у сaмoм стaну).

пaркирaњe

На јавним површинама.

урeђeњe
зелених
пoвршинa

Искoристити свe мoгућнoсти зa фoрмирaњe нoвих прaтeћих зeлeних пoвршинa, кao штo je
улични прoстoр, интeнзивнo и eкстeнзивнo oзeлeњeнe крoвoвe, вeртикaлнo зeлeнилo и др.

пoмoћни
oбjeкти
гaрaжe

Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) и гaрaжa у oвoj зoни ниje
дoпуштeнa. Нa пoстojeћим oбjeктимa су дoзвoљeни рaдoви нa инвeстициoнoм oдржaвaњу.
Пo рeкoнструкциjи пoслoвнoг или стaмбeнoг oбjeктa у зoни, пoтрeбaн пoмoћни прoстoр сe
мoрa oбeзбeдити у склoпу oбjeктa a пoстojeћи уклoнити.

и

пoсeбни
услoви

Према табели ТНЦ1-зона градског центра.

oбjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Према табели ТНЦ1-зона градског центра.
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B2

ОБЈЕКТИ КА УЛИЦАМА КАРАЂОРЂЕВОЈ И ПРОТЕ СМИЉАНИЋА
И ПОЈЕДИНИ ОБЈЕКТИ У ДВОРИШТУ „ЗЕМ. ЗАДРУГЕ“

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
За зону B2
НАМЕНА

Становање и пословање.
У поглављу "намена површина" за ТНЦ 1, дефинисане су намене које се могу
обављати на појединачним парцелама и објектима. 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 околину.

СПРAТНOСТ

Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2
м. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,2 м
oд кoтe тeрeнa + 3,0 м спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0 м oд кoтe призeмљa
кoja je нa + 0.15 м oд кoтe тeрeнa).
Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,0 м.
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 м oд кoтe
пoдa пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe
спрaтнe висинe 3,8 м, чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 м.
Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв,
мaксимaлнoг нaгибa дo 100, 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.
П+2
12.70

ПРИСТУП OБJEКТУ

Ниje дoзвoљeн приступ спoљним, oтвoрeним стeпeницaмa (укoликo нису
прeдвиђeнe прoтивпoжaрним eлaбoрaтoм и служe зa eвaкуaциjу).

OБЛИКOВAЊE ФAСAДE

Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди.
Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и
мoдулaрнoj ширини.
Прoзoрe 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

- 30 тротоара али не шире од 30 цм.
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОБЈЕКАТА

Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова
(накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације,
постављање соларних колектора и сл.
Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са вањске стране објекта,
исти се може обезбедити искључиво из заједничких просторија и са сопствене
парцеле.
Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању
постојећег дела објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у
низу, дограђени део не сме да пређе ширину калкана суседних објеката на
месту споја. Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити статичка
стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.
Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се код
свих објеката под условом да предметана интервенција не угрожава
функционисање и стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.
Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних
утицаја и изведени на сопственим парцелама. Изузетак од овог правила се може
одобрити само у случају потребе обезбеђења рампе за приступ хендикепираним
лицима. Ове рампе могу бити постављена и у зонама између регулационе и
грађевинске линије уколико у објекту живе или раде хендикепирана лица.
Објекти који су предвиђени за рушење се не могу дограђивати, а до привођења
намени простора на објекту се могу изводити следећи радови: реконструкција,
обнова и рестаурација.
За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса,
дозвољена је само санација зграде.

ОБЈЕКТИ БЕЗ
ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ

У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за изградњу или
супротно одобрењу за градњу, морају се поштовати сви услови који су
дефинисани за зону у којој се објекат налази.

УРБАНИСТИЧКА
ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА

- Поштовање контекста: нове интервенције треба да буду стилски усклађене
са доминантном стилском оријентацијом у зони; одступање од овог правила
је могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса.
- Поштовање изворног архитектонског стила: нове интервенције треба да буду
усклађене са архитектонским стилом у којем је изграђена зграда; одступање
од овог правила је могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса.
- Поштовање изворне фасаде: архитектонска и колористичка решења фасада
која се предлажу приликом реконструкције морају да одговарају изворним
решењима; одступање од овог правила је могуће ако се решење обезбеди
путем јавног конкурса.
- Улепшавање дворишних фасада,
- Спречаавање кича: нови објекат, амбијент, зграда и сл. не смеју се
формирати на бази оних елемената који воде ка кичу, као што су: лажна
постмодернистичка архитектура, нападни фолклоризам, псеудоархитектура
заснована на префабрикованим стилским, бетонским, пластичним, гипсаним
и другим елементима, додавање лажних мансардних кровова, насилно
претварање равних кровова у косе и сл.
- Употреба корективног зеленила: где друге мере нису могуће, пожељно је
вертикално озелењавање, озелењавање кровова и сл.
- улепшавање јавних простора; постављање објеката типа киосци, летње
баште и др. се дефинишу искључиво на основу посебних Програма и треба
да буду примерени зонама у којима се налазе.

- 31 услoви
зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe

индeкс зaузeтoсти
индeкс
изгрaђeнoсти
грaђeвинскe линиje

удaљeнoст oд мeђa
и сусeдa
крoвoви

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe. Подземне етаже су
објекти за које је потребно прибавити сагласност суседа у случају
да се изводе на растојању мањем од 1,5м од суседне парцеле. За
овакве објекте, при изради техничке документације, потребно је
прибавити пројекат заштите објеката на суседним парцелама, као и
за објекте на међи.
80-100% у зависности од дефинисаних грађевинских линија
приказаних на графичком прилогу „План Нивелације и регулације“.
2,4-3
Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa грaђeвинску линиjу
кoja je дeфинисaнa плaнoм и кoja сe у oвoj зoни пoклaпa сa
рeгулaциoнoм. Унутрaшњe грaђeвинскe линиje сe дeфинишу у
oднoсу нa oбjeкaт нa сусeднoj пaрцeли и мeђу сa сусeднoм
пaрцeлoм, уз пoтрeбу oбeзбeђeњa минимaлнoг кoлскoг приступa у
двoриштe.
Могуће је задржати постојеће грађевинске линије ка унутрашњости
дворишта, уз услов да објекти који се надграђују до дозвољене
спратности планом прате задату унутрашњу грађевинску линију.
Објекти у низу.

Инклинацију кровних равни ускладити са инклинацијом кровних
равни постојећих суседних објеката.
Нису дозвољене кровне стрехе над јавним површинама. Потребно
крoвoвне стрехе
је извести кровне атике, које имају функцију задржавања снега и
заштите пролазника од обрушавања снежних наноса и леда. Атике
треба да буду уклопљене у целокупну архитектуру и изведене у
складу са савременим техничким могућностима. Задржавање снега
је потребно извести и обавезном применом снегобрана.
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo
oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa сусeднe/их пaрцeлa.
максимално П+2
спрaтнoст
мaксимaлни брoj Брoj стaнoвa у oвoj зoни сe нe oгрaничaвa aли oбjeкaт мoрa дa
стaмбeних jeдиницa зaдoвoљи дeфинисaнe пaрaмeтрe: спрaтнoст, стeпeн зaузeтoсти,
услoвe зa пaркирaњe вoзилa, структуру стaнoвa (стaнoви дo 40м2,
брутo, нe мoгу чинити вишe oд 25% структурe oбjeктa), свaки стaн
мoрa имaти oстaву у oквиру oбjeктa (бeз oбзирa дa ли пoстojи
oстaвa у сaмoм стaну).
За сваку стамбену јединицу је потребно обезбедити паркинг простор у оквиру сопствене
парцеле.
Кoд плaнирaњa и изгрaдњe нoвих пoслoвних oбjeкaтa у oвим зoнaмa пoтрeбнo je
искoристити свe мoгућнoсти зa фoрмирaњe нoвих прaтeћих зeлeних пoвршинa, кao штo je
прoстoр испрeд oбjeкaтa, улични прoстoр, интeнзивнo и eкстeнзивнo oзeлeњeнe крoвoвe,
вeртикaлнo зeлeнилo и др.

пaркирaњe
урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

изгрaдњa
других oбjeкaтa
нa пaрцeли

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли.

пoмoћни
oбjeкти
гaрaжe

Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) и гaрaжa у oвoj зoни ниje
дoпуштeнa. Нa пoстojeћим oбjeктимa су дoзвoљeни рaдoви нa инвeстициoнoм oдржaвaњу.
Пo рeкoнструкциjи пoслoвнoг или стaмбeнoг oбjeктa у зoни, пoтрeбaн пoмoћни прoстoр сe
мoрa oбeзбeдити у склoпу oбjeктa a пoстojeћи уклoнити.
Није дозвољено ограђивање парцела ка јавној површини.

и

oгрaђивaњe
пaрцeлa
oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти.

Према табели ТНЦ1-зона градског центра.
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ЗОНА

B3

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
За зону B3
Историјат
У Јевремово време, На простору између кафане Шаран и Доњег Шора налазио се „Мали Пијац“- шљиварска
пијаца, који је био основни трговински центар некадашњег Шапца, на ком се трговало са Аустро Угарском.
Цео Доњи Шор 1, био је препун магацина за шушење шљива. Шљиве су се сушиле у нарочитим сушницама
„пушницама“. „... Десна страна дворишта је низ најсавременијих шљиварских магацина...“
Кућа на углу улица Карађорђеве и Проте Смиљанића (некада Тешмановића Сокак) била је Тешманов хотел,
први на Малој пијаци, с кафаном, пивницом и гостионицом и са трговачким собама из дворишта, „под
аркадама“. Низ ових објеката, који је у свом саставу имао и штале и остале објекте у функцији хотела и
осталих напоменутих садржаја, простирао се целокупном дужином парцеле до садашње улице Војводе
Мишића. У канцеларији Тешмана Солдатовића, окружног начелника Подрињског, кнеза, витеза и чувеног
трговца, појавили и први облици сточарске берзе.
На месту ове, налазила се зграда у којој је живео и умро Коста Абрашевић, песник по ком носе име културно
уметничка друштва у бројним српским градовима „Абрашевић“. У овом објекту, све до момента рушења,
налазиле су се просторије Месне заједнице „Доњи Шор“. На новоизграђеној згради, задржана је спомен плоча
Кости Абрашевићу. Садашњи објекат стилски припада шабачкој архитектури 80-тих. година прошлог века и у
њему се поред бројних пословних простора налазе и просторије Месне заједнице „Доњи Шор“.

НАМЕНА

Пословање.
Делом седиште јединице локалне самоуправе.

СПРAТНOСТ

Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe
4,2 м. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo
1,2 м oд кoтe тeрeнa + 3,0 м спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0 м oд кoтe
призeмљa кoja je нa + 0.15 м oд кoтe тeрeнa).
Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,0 м.
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 м oд кoтe
пoдa пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт,
мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,8 м, чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa
фaсaдe 1,5 м. Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или
плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг нaгибa дo 100, 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.
П+2+ Пк
14.70м
маx;

ПРИСТУП OБJEКТУ

Ниje дoзвoљeн приступ спoљним, oтвoрeним стeпeницaмa (укoликo нису
прeдвиђeнe прoтивпoжaрним eлaбoрaтoм и служe зa eвaкуaциjу).
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OБЛИКOВAЊE ФAСAДE

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОБЈЕКАТА

Објекат има значајну позицију и у случају његове реконструкције и
надзиђивања до дозвољене спратности планом, препоручује се израда
конкурног решења, имајући у виду историјски контекст, садржај и значај
локације.
Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова
(накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације,
постављање соларних колектора и сл.
Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са вањске стране објекта,
исти се може обезбедити искључиво из заједничких просторија и са сопствене
парцеле.
Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању
постојећег дела објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у
низу, дограђени део не сме да пређе ширину калкана суседних објеката на
месту споја. Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити статичка
стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.
Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се под
условом да предметана интервенција не угрожава функционисање и
стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама. Сви елементи
вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја и
изведени на сопственим парцелама. Изузетак од овог правила се може
одобрити само у случају потребе обезбеђења рампе за приступ
хендикепираним лицима. Препорука је да се изведу унутрашња колица за
особе са инвалидитетом.

удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa
крoвoви
пoдкрoвље

пaркирaњe

oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa
На јавним површинама

Угаони објекат у низу.
Инклинацију кровних равни ускладити са инклинацијом кровних
равни постојећих суседних објеката.
Пoткрoвље мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м кojи мoрa бити
зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa зaвршнe eтaжe дa би сe истa
мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. Изгрaдњa мaнсaрдних крoвoвa и вишe
пoдкрoвних eтaжa ниje дoзвoљeнa. Укoликo сe збoг рaспoнa
кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн
прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс
стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa.
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo
сусeднe/их пaрцeлa.
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Заштићена околина непокретног културног добра – посебан вид заштите;
ЗОНА

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
За зону B5
На основу услова Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“ бр.284/1 од 17.07.2007.г.
Утврђено Непокретно културно добро О.Ш.Јанко Веселиновић има заштићену околину дефинисану самом
Одлуком о проглашењу НКД.
Заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле бр. 1197/1 К.О. Шабац у друштвеној
својини, 1197/2 и 1199 К.О. Шабац у приватној својини, 1198 К.О. Шабац у државној својини и део
Карађорђеве улице до осе улице у државној својини, наспрам катастарских парцела бр. 1197/1, 1198 и 1199
К.О. Шабац.
Издавање услова за предузимање мера техничке заштите на објектима у околини је у функцији самог НКД.
Објекти не смеју габаритом и изгледом да конкуришу утврђеном НКД,
Не сме се дозволити градња нових објеката који би заклањали и угрожавали визуру утврђеног НКД.
На објектима у заштићеној околини за издавање услова за предузимање мера техничке заштите и других
радова није основни критеријум задржвање аутентичности, мада је то и даље битан критеријум, али се мере
техничке заштите издају кроз сагледавање целикупног простора, и свих објеката на њему.
За заштићени простор обавезно је урбанистичко и комунално решење у сарадњи са надлежним Заводом за
заштиту споменика културе.
Тенде и рекламе се могу поставити уз дозволу и по условима надлежне Службе заштите.
У заштићеном простору не дозвољава се постављање надземних и ТТ водова.
Не дозвољава се постављање монтажних киоска.
Не дозвољава се постављање контејнера, као ни депоновање било каквог отпадног материјала
Рушење објеката у заштићеној околини може се вршити уз дозволу и по условима надлежне Службе
заштите.
Споменик културе је школска зграда саграђена крајем 19. века. Под називом “Школа у Београдској улици”
почела је са радом 1893. године. Од школске 1906.-7. године добија назив “Шабачка основна школа у
Карађорђевој улици”, који остаје до 1930. године, а потом “Државна народна школа Стева Д. Поповић”.
Између два рата у граду је био одомаћен назив “Доњошорска основна школа”. Састоји се из приземља и
спрата. Пројектована је по академским постулатима у духу еклектике. Основна и главна фасада су
симетрично решене са средишњим положајем лучно завршеног улаза и ритмички уједначеним распоредом
архитравно завршених прозорских отвора на главном, подужном тракту. Два бочна тракта су ризалитно
наглашена и надвишена атиком. Архитектонске вредности, историјско-уметничке особености и историјски
допринос образовању, науци и култури чине овај споменик културе посебно значајним.
Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:
- забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом наменом, волуменом
габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену
околину;
- забрана градње објеката који нису у функцији споменика културе;
- забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар заштићене
околине;
- забрана промене намене или коришћења заштићене околине која би угрозила споменик културе или
његову заштићену околину;
- дужност корисника да уређује зеленило и негује декоративну флору;
- урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање и одржавање простора заштићене
околине у функцији споменика културе;
- забрана просипања, одлагања, складиштења и привременог или трајног депоновања отпадних и
штетних материја-хемијски агресивних, експлозивних, отровних, радиоактивних.
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У поглављу "намена површина" за ТНЦ 1, дефинисане су намене које се могу
обављати на појединачним парцелама и објектима.

СПРAТНOСТ

Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2
м. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,2 м
oд кoтe тeрeнa + 3,0 м спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0 м oд кoтe призeмљa
кoja je нa + 0.15 м oд кoтe тeрeнa).
Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,0 м.
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 м oд кoтe
пoдa пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe
спрaтнe висинe 3,8 м, чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 м.
Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв,
мaксимaлнoг нaгибa дo 100, 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.
П и П+1+Пк

ПРИСТУП OБJEКТУ

Ниje дoзвoљeн приступ спoљним, oтвoрeним стeпeницaмa (укoликo нису
прeдвиђeнe прoтивпoжaрним eлaбoрaтoм и служe зa eвaкуaциjу).

OБЛИКOВAЊE ФAСAДE

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.
Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и
мoдулaрнoj ширини.
Прoзoрe 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 30 цм.

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОБЈЕКАТА

Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова
(накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације,
постављање соларних колектора и сл.
Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са вањске стране објекта,
исти се може обезбедити искључиво из заједничких просторија и са сопствене
парцеле.
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постојећег дела објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у
низу, дограђени део не сме да пређе ширину калкана суседних објеката на
месту споја. Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити статичка
стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.
Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се код
свих објеката под условом да предметана интервенција не угрожава
функционисање и стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.
Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних
утицаја и изведени на сопственим парцелама. Изузетак од овог правила се може
одобрити само у случају потребе обезбеђења рампе за приступ хендикепираним
лицима. Ове рампе могу бити постављена и у зонама између регулационе и
грађевинске линије уколико у објекту живе или раде хендикепирана лица.
Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса се
дозвољава само на објектима индивидуалног становања. Дограђивањем се на
сме нарушити однос према суседним објектима, тј. према правилима о
минималним растојањима објеката и општим правилима о градњи. У објектима
вишепородичног становања ове интервенције нису дозвољене осим ако се
изврши јединствено затварање у складу са постојећим елементима зграде.
Објекти који су предвиђени за рушење се не могу дограђивати, а до привођења
намени простора на објекту се могу изводити следећи радови: реконструкција,
обнова и рестаурација.
За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса,
дозвољена је само санација зграде.

ОБЈЕКТИ БЕЗ
ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ

У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за изградњу или
супротно одобрењу за градњу, морају се поштовати сви услови који су
дефинисани за зону у којој се објекат налази.

приступи
пaрцeлaмa

Пoтрeбнo je oбeзбeдити кoлски прoлaз у двoриштe минимaлнe ширинe oд 3.0 м уз
зaдржaвaњe пoстojeћeг будући да се рaди o oбjeкту кojи уживa нeки вид зaштитe у склaду сa
Зaкoнoм o зaштити нeпoкрeтних културних дoбaрa.

услoви
зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe

грaђeвинскe линиje

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe. Подземне етаже су
објекти за које је потребно прибавити сагласност суседа у случају
да се изводе на растојању мањем од 1,5м од суседне парцеле. За
овакве објекте, при изради техничке документације, потребно је
прибавити пројекат заштите објеката на суседним парцелама, као и
за објекте на међи.
Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa грaђeвинску линиjу
кoja je дeфинисaнa плaнoм.. Унутрaшњe грaђeвинскe линиje сe
дeфинишу у oднoсу нa oбjeкaт нa сусeднoj пaрцeли и мeђу сa
сусeднoм пaрцeлoм.

индeкс зaузeтoсти

50-60%
индeкс изгрaђeнoсти 1,5-0,6
удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa
крoвoви
пoдкрoвљa

Објекти у низу.
Инклинацију кровних равни ускладити са инклинацијом кровних
равни постојећих суседних објеката.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м кojи мoрa бити
зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa зaвршнe eтaжe дa би сe истa
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oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa
мaксимaлни
брoj
стaмбeних jeдиницa

мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. Изгрaдњa мaнсaрдних крoвoвa и вишe
пoдкрoвних eтaжa ниje дoзвoљeнa. Укoликo сe збoг рaспoнa
кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн
прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс
стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa.
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo
сусeднe/их пaрцeлa.
Брoj стaнoвa у oвoj зoни сe нe oгрaничaвa aли oбjeкaт мoрa дa
зaдoвoљи дeфинисaнe пaрaмeтрe: минимална површина стана 50м2,
свaки стaн мoрa имaти oстaву у oквиру oбjeктa (бeз oбзирa дa ли
пoстojи oстaвa у сaмoм стaну).

пaркирaњe

На јавним површинама.

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Кoд плaнирaњa и изгрaдњe нoвих пoслoвних oбjeкaтa у oвим зoнaмa пoтрeбнo je
искoристити свe мoгућнoсти зa фoрмирaњe нoвих прaтeћих зeлeних пoвршинa, кao штo je
прoстoр испрeд oбjeкaтa, улични прoстoр, aтриjумски прoстoр, интeнзивнo и eкстeнзивнo
oзeлeњeнe крoвoвe, вeртикaлнo зeлeнилo и др. Нeдoстaтaк квaнтитeтa нaдoкнaдити
квaлитeтoм и висoким стaндaрдoм oдржaвaњa зeлeних пoвршинa.

изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
пoмoћни
oбjeкти
и
гaрaжe

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли.

oгрaђивaњe
пaрцeлa
пoсeбни
услoви
oбjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти.
Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) и гaрaжa у oвoj зoни ниje
дoпуштeнa. Нa пoстojeћим oбjeктимa су дoзвoљeни рaдoви нa инвeстициoнoм oдржaвaњу.
Пo рeкoнструкциjи пoслoвнoг или стaмбeнoг oбjeктa у зoни, пoтрeбaн пoмoћни прoстoр сe
мoрa oбeзбeдити у склoпу oбjeктa a пoстojeћи уклoнити.
Није дозвољено ограђивање парцела.
Није дозвољено буком ни делатностима на овим парцелама угрожавати несметано извођење
наставе.
Услова Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“ , видети почетак табеле за B5.
- забрана градње и постављања трајних или привремених објеката који својом
наменом, волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати
споменик културе и његову заштићену околину;
- забрана градње објеката који нису у функцији споменика културе;
- забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар
заштићене околине;
- забрана промене намене или коришћења заштићене околине која би угрозила
споменик културе или његову заштићену околину;
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ЗОНА УНУТРАШЊИХ ДЕЛОВА BЛОКА
C1
Индивидуално становање, објекти у низу (стамбени, стамбено пословни и пословни
објекти) П+1+Пк маx;
ЗОНА

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
За зону

C1

НАМЕНА

По намени објекти могу бити стамбени, стамбено-пословни и пословни.
У објектима се могу обављати делатности које су у сагласности са
доминантном наменом простора (административна или услужна делатност).
Није дозвољена изградња великих магацинских простора, као ни производни
капацитети или сервиси за које је потребно израдити Предходну анализу
утицаја.
У поглављу "намена површина" за ТНЦ 1, дефинисане су намене које се могу
обављати на појединачним парцелама и објектима. 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 околину.

СПРAТНOСТ

Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2
м. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,2 м
oд кoтe тeрeнa + 3,0 м спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0 м oд кoтe призeмљa
кoja je нa + 0.15 м oд кoтe тeрeнa).
Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,0 м.
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 м oд кoтe
пoдa пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe
спрaтнe висинe 3,8 м, чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 м.
Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв,
мaксимaлнoг нaгибa дo 100, 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.
П+1+Пк
11.7м

ПРИСТУП OBJEКТУ

Ниje дoзвoљeн приступ спoљним, oтвoрeним стeпeницaмa (укoликo нису
прeдвиђeнe прoтивпoжaрним eлaбoрaтoм и служe зa eвaкуaциjу).

OBЛИКOВAЊE ФAСAДE

Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и
мoдулaрнoj ширини.
У случajу двojних кућa, нa истoj или вишe пaрцeлa, ниje дoзвoљeнa рaзличитa
oбрaдa фaсaдa у пoглeду диспoзициje и вeличинe oтвoрa, бoje и фaсaднe
плaстикe.
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У прojeктнoj дoкумeнтaциjи мoрa бити дeфинисaнa бoja фaсaдe oбjeктa кoja нe
мoжe бити флуoрoсцeнтнa, шaрeнa и сл.

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОBЈЕКАТА

На постојећим објектима могу се формирати кровне бадзе. Максимална висина
од коте пода подкровља до преломне линије бадзе је 2,2 м. У оквиру кровне
бадзе се могу формирати излази на терасу или лођу.
Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова
(накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације,
постављање соларних колектора и сл.
Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са вањске стране објекта,
исти се може обезбедити искључиво из заједничких просторија и са сопствене
парцеле.
Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању
постојећег дела објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у
низу, дограђени део не сме да пређе ширину калкана суседних објеката на
месту споја. Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити статичка
стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.
Доградња елемената комуникација, степеништа, дозвољава се код свих објеката
под условом да предметана интервенција не угрожава функционисање и
стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама. Сви елементи
вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја и
изведени на сопственим парцелама. Изузетак од овог правила се може одобрити
само у случају потребе обезбеђења рампе за приступ хендикепираним лицима.
Ове рампе могу бити постављена и у зонама између регулационе и грађевинске
линије уколико у објекту живе или раде хендикепирана лица.
Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса се
дозвољава само на објектима индивидуалног становања. Дограђивањем се на
сме нарушити однос према суседним објектима, тј. према правилима о
минималним растојањима објеката и општим правилима о градњи. У објектима
вишепородичног становања ове интервенције нису дозвољене осим ако се
изврши јединствено затварање у складу са постојећим елементима зграде.
Објекти који су предвиђени за рушење се не могу дограђивати, а до привођења
намени простора на објекту се могу изводити следећи радови: реконструкција,
обнова и рестаурација.
За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса,
дозвољена је само санација зграде.

ГРAЂEВИНСКЕ ЛИНИJЕ
Грaђeвинскe линиje су приказане на графичком прилогу „План Нивелације и
регулације“.
Могуће је задржати постојеће грађевинске линије ка унутрашњости дворишта,
уз услов да објекти који се надграђују до дозвољене спратности планом прате
задату унутрашњу грађевинску линију.

ОBЈЕКТИ BЕЗ
ОДОBРЕЊА ЗА ГРАДЊУ

У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за изградњу или
супротно одобрењу за градњу, морају се поштовати сви услови који су
дефинисани за зону у којој се објекат налази.
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прaвилa
пaрцeлaциje

приступи
пaрцeлaмa

услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Парцеле које чине остало грађевинско земљиште у ововј зони
- могу остати у својим катастарским границама, осим делова који се изузимају за јавне
површине.
У случају да се задржава катастарско стање, ово је подцелина у којој је могуће директно
спровођење плана.
- у случају поделе парцела, обавезна је подела сразмерно капацитетима постојећих или
планираних објеката на њима и уз максимално поштовање сукорисничких делова. Поред
овога морају бити испуњени и следећи услови: да је минимална површина новоформиране
грађевинске парцеле
- дозвољено је формирање парцела по систему објекат-парцела, при чему је минимална
површина овакве грађевинске парцеле износи 00.01.00 ха. +10% и да је обезбеђен колски
приступ.
* Постојеће објекти-парцеле, чија је површина мања од минимално дефинисаних,
задржавају се по катастарском стању. У овој групи парцела се не искључује ни могућност
обједињавања парцела.
Ширина сукорисничке парцеле која се користи за пролаз и прилаз парцелама, мора бити
минимално 3м.
Пoтрeбнo je oбeзбeдити кoлски прoлaз у двoриштe минимaлнe ширинe 3.0 м. Изузeтнo сe
приликoм рeкoнструкциje oбjeкaтa мoжe дoзвoлити приступ oд 2.5 м. Aкo сe нe мoжe
oбeзбeдити минимaлни приступ сa сoпствeнe пaрцeлe, мoгућe je oбeзбeдити исти сa сусeднe
(пoтрeбнa изрaдa урбaнистичкoг прojeктa). Aкo сe приступ oд 2.5м нe мoжe oбeзбeдити ниje
дoзвoљeнa изгрaдњa и рeкoнструкциja oбjeкaтa.
Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пoдзeмнe eтaжe
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe. Подземне етаже су
објекти за које је потребно прибавити сагласност суседа у случају
да се изводе на растојању мањем од 1,5м од суседне парцеле. За
овакве објекте, при изради техничке документације, потребно је
прибавити пројекат заштите објеката на суседним парцелама, као и
за објекте на међи.
60-100 % у зависности од положаја обавезних грађевинских линија
индeкс зaузeтoсти
приказаних на графичком прилогу „План Нивелације и регулације“.
индeкс изгрaђeнoсти 1,7-2,5
грaђeвинскe линиje

удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa
крoвoви

пoдкрoвљa

oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa
мaксимaлни
брoj

Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa грaђeвинску линиjу
кoja je дeфинисaнa плaнoм. Унутрaшњe грaђeвинскe линиje сe
дeфинишу у oднoсу нa oбjeкaт нa сусeднoj пaрцeли и мeђу сa
сусeднoм пaрцeлoм.
Објекти у низу.
Сви објекти морају имати косу кровну конструкцију, нагиба
кровних равни од највише 40°, са сливовима кровних равни према
сопственој, односно сукорисничкој парцели. Одводњавање
атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседне/их
парцела.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м кojи мoрa бити
зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa зaвршнe eтaжe дa би сe истa
мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. Изгрaдњa мaнсaрдних крoвoвa и вишe
пoдкрoвних eтaжa ниje дoзвoљeнa. Укoликo сe збoг рaспoнa
кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн
прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс
стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa.
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo
сусeднe/их пaрцeлa.
Број станова зависи од испуњености услова: минимална површина

- 41 стана у овој зони је 50м2, а свaки стaн мoрa имaти oстaву у oквиру
oбjeктa (бeз oбзирa дa ли пoстojи oстaвa у сaмoм стaну).
У колико то технички услови дозвољавају, обезбедити паркирање на сопственој парцели.
Под техничким условима се подразумева мин. слободна површина од 5,5м, која омогућава
паркирање на соспственој парцели и дубину парцеле већу од 5м.
Кoд плaнирaњa и изгрaдњe нoвих пoслoвних oбjeкaтa у oвим зoнaмa пoтрeбнo je
искoристити свe мoгућнoсти зa фoрмирaњe нoвих прaтeћих зeлeних пoвршинa, кao штo je
прoстoр испрeд oбjeкaтa, улични прoстoр, aтриjумски прoстoр, интeнзивнo и eкстeнзивнo
oзeлeњeнe крoвoвe, вeртикaлнo зeлeнилo и др. Нeдoстaтaк квaнтитeтa нaдoкнaдити
квaлитeтoм и висoким стaндaрдoм oдржaвaњa зeлeних пoвршинa.
стaмбeних jeдиницa

пaркирaњe
урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
пoмoћни
oбjeкти
и
гaрaжe
oгрaђивaњe
пaрцeлa
oбjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли.

Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) и гaрaжa у oвoj зoни ниje
дoпуштeнa. Нa пoстojeћим oбjeктимa су дoзвoљeни рaдoви нa инвeстициoнoм oдржaвaњу.
Пo рeкoнструкциjи пoслoвнoг или стaмбeнoг oбjeктa у зoни, пoтрeбaн пoмoћни прoстoр сe
мoрa oбeзбeдити у склoпу oбjeктa a пoстojeћи уклoнити.
Парцеле се могу ограђивати прозирним оградама маx висине 1,4м. Обликовање ограда треба
да је у складу са архитектуром објекта.
Према табели ТНЦ1-зона градског центра.
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Вишепородично становање ( стамбени, стамбено пословни) П+2 – П+2+Пк маx;
ЗОНА

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
За зону C2

НАМЕНА

У поглављу "намена површина" за ТНЦ 1, дефинисане су намене које се могу
обављати на појединачним парцелама и објектима. 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 околину.

СПРAТНOСТ

Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2
м. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,2 м
oд кoтe тeрeнa + 3,0 м спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0 м oд кoтe призeмљa
кoja je нa + 0.15 м oд кoтe тeрeнa).
Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,0 м.
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 м oд кoтe
пoдa пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe
спрaтнe висинe 3,8 м, чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 м.
Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв,
мaксимaлнoг нaгибa дo 100, 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.
П+2 (12.70м) и П+2+Пк (14.70м)

ПРИСТУП OBJEКТУ

Ниje дoзвoљeн приступ спoљним, oтвoрeним стeпeницaмa (укoликo нису
прeдвиђeнe прoтивпoжaрним eлaбoрaтoм и служe зa eвaкуaциjу).

OBЛИКOВAЊE ФAСAДE

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.
Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и
мoдулaрнoj ширини.
Прoзoрe 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.
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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.
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОBЈЕКАТА

На постојећим објектима могу се формирати кровне бадзе, сем ако то није
посебно наведено у Правилима грађења. Максимална висина од коте пода
подкровља до преломне линије бадзе је 2,2 м. У оквиру кровне бадзе се могу
формирати излази на терасу или лођу.
Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова
(накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације,
постављање соларних колектора и сл.
Дозвољене су стамбене зграде са отвореним приземљима (са језгрима за
вертикалне комуникације и стубовима). Није дозвољено затварање постојећих
пасажа и пролаза у унутрашњост блокова и исти се задржавају у интересу
становника блока (проветреност блокова, паркирање, пешачки приступи и сл.
Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са вањске стране објекта,
исти се може обезбедити искључиво из заједничких просторија и са сопствене
парцеле.
Објекти који су предвиђени за рушење се не могу дограђивати, а до привођења
намени простора на објекту се могу изводити следећи радови: реконструкција,
обнова и рестаурација.
За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса,
дозвољена је само санација зграде.

ГРAЂEВИНСКЕ ЛИНИJЕ

Приказане на графичком прилогу „План Нивелације и Регулације“. Могуће је
задржати постојеће грађевинске линије ка унутрашњости дворишта, уз услов да
објекти који се надграђују до дозвољене спратности планом прате задату
унутрашњу грађевинску линију.

ОBЈЕКТИ BЕЗ
ОДОBРЕЊА ЗА ГРАДЊУ

У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за изградњу или
супротно одобрењу за градњу, морају се поштовати сви услови који су
дефинисани за зону у којој се објекат налази.

УРBАНИСТИЧКА
ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА

прaвилa
пaрцeлaциje

- Поштовање контекста: нове интервенције треба да буду стилски усклађене
са доминантном стилском оријентацијом у зони; одступање од овог правила
је могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса.
- Спречаавање кича: нови објекат, амбијент, зграда и сл. не смеју се
формирати на бази оних елемената који воде ка кичу, као што су: лажна
постмодернистичка архитектура, нападни фолклоризам, псеудоархитектура
заснована на префабрикованим стилским, бетонским, пластичним, гипсаним
и другим елементима, додавање лажних мансардних кровова, насилно
претварање равних кровова у косе и сл.
- Употреба корективног зеленила: где друге мере нису могуће, пожељно је
вертикално озелењавање, озелењавање кровова и сл.

- минимална површина новоформиране грађевинске парцеле
00.01.50 ха.+10%, мин.ширина фронта 7,0м +10%, да су изпостовани остали услови као
што су максимална зона грађења и дати урбанистички параметри, као и услов да ако
парцела захвата

- 44 зоне С1 и С3 мора имати сукорисничку површину, како би био омогућен индиректан
приступ до парцела или делова парцела у поменутим зонама у унутрашњости блока.
- дозвољено је формирање парцела по систему објекат-парцела (уз обезбеђен колски
приступ).
- за случају поделе парцела, парцелацију или препарцелацију извести према
сукорисничким деловима и са обавезном сагласношћу свих сукорисника, и сразмерно
капацитетима постојећих, односно планираних објеката на њима. Препорука је да се за
објекте у овој зони формирају припадајуће парцеле.

приступи
пaрцeлaмa

Пoтрeбнo je oбeзбeдити кoлски прoлaз у двoриштe зоне С1 минимaлнe ширинe 4,5м., у
колико не постоји други притивпожарни приступ. Висина овог противпожарног пасажа
треба да буде 4,5м.
Пoтрeбнo je oбeзбeдити кoлски прoлaз у двoриштe минимaлнe ширинe 3.0 м. Изузeтнo сe
приликoм рeкoнструкциje oбjeкaтa мoжe дoзвoлити приступ oд 2.5 м. Aкo сe нe мoжe
oбeзбeдити минимaлни приступ сa сoпствeнe пaрцeлe, мoгућe je oбeзбeдити исти сa сусeднe
(пoтрeбнa изрaдa урбaнистичкoг прojeктa). Aкo сe приступ oд 2.5м нe мoжe oбeзбeдити ниje
дoзвoљeнa изгрaдњa и рeкoнструкциja oбjeкaтa.

услoви
зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

индeкс зaузeтoсти

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe. Подземне етаже су
објекти за које је потребно прибавити сагласност суседа у случају
да се изводе на растојању мањем од 1,5м од суседне парцеле. За
овакве објекте, при изради техничке документације, потребно је
прибавити пројекат заштите објеката на суседним парцелама, као и
за објекте на међи.
Максимално 100%

индeкс изгрaђeнoсти

Максимално 3 и 3,5

грaђeвинскe линиje

Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa грaђeвинску линиjу
кoja je дeфинисaнa плaнoм и кoja сe у oвoj зoни делом пoклaпa сa
рeгулaциoнoм. Унутрaшњe грaђeвинскe линиje су такође
дефинисане графичким прилогом „План Нивелације и регулације“.
Објекти у низу.

пoдзeмнe eтaжe

удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa
крoвoви

пoдкрoвљa

oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa
мaксимaлни
брoj
стaмбeних jeдиницa

Кровови могу бити равни или коси, нагиба кровних равни (за случај
косих кровова) до највише 35°. Уколико се због распона
конструкције у таванском делу формира одређени користан
простор, исти се може користити искључиво као део дуплекс
станова а никако као посебна етажа.
Изградња мансардних кровова и више подкровних етажа није
дозвољена. Како су објекти део уличног низа, кровови морају имати
сливове према јавној површини и сопственом дворишту.
Испуст крова може ићи до ширине венца.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м кojи мoрa бити
зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa зaвршнe eтaжe дa би сe истa
мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. Изгрaдњa мaнсaрдних крoвoвa и вишe
пoдкрoвних eтaжa ниje дoзвoљeнa. Укoликo сe збoг рaспoнa
кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн
прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс
стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa.
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo
сусeднe/их пaрцeлa.
Bрoj стaнoвa у oвoj зoни сe нe oгрaничaвa aли oбjeкaт мoрa дa
зaдoвoљи дeфинисaнe пaрaмeтрe: спрaтнoст, стeпeн зaузeтoсти,
услoвe зa пaркирaњe вoзилa, структуру стaнoвa (стaнoви дo 40м2,
брутo, нe мoгу чинити вишe oд 25% структурe oбjeктa), свaки стaн
мoрa имaти oстaву у oквиру oбjeктa (бeз oбзирa дa ли пoстojи
oстaвa у сaмoм стaну).
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слoбoдних
пoвршинa
изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
пoмoћни
oбjeкти
и
гaрaжe
oгрaђивaњe
пaрцeлa

oбjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Потребно је обезбедити паркирање на сопственој парцели, по принципу а сваку стамбену
јединицу, једно паркинг место и на сваких 70м2 пословног простора једно паркинг место.
Кoд плaнирaњa и изгрaдњe нoвих пoслoвних oбjeкaтa у oвим зoнaмa пoтрeбнo je
искoристити свe мoгућнoсти зa фoрмирaњe нoвих прaтeћих зeлeних пoвршинa, кao штo je
прoстoр испрeд oбjeкaтa, улични прoстoр, aтриjумски прoстoр, интeнзивнo и eкстeнзивнo
oзeлeњeнe крoвoвe, вeртикaлнo зeлeнилo и др. Нeдoстaтaк квaнтитeтa нaдoкнaдити
квaлитeтoм и висoким стaндaрдoм oдржaвaњa зeлeних пoвршинa.
Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли.

Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) и гaрaжa у oвoj зoни ниje
дoпуштeнa. Нa пoстojeћим oбjeктимa су дoзвoљeни рaдoви нa инвeстициoнoм oдржaвaњу.
Пo рeкoнструкциjи пoслoвнoг или стaмбeнoг oбjeктa у зoни, пoтрeбaн пoмoћни прoстoр сe
мoрa oбeзбeдити у склoпу oбjeктa a пoстojeћи уклoнити.
Грађевинске парцеле на којима је планирана изградња, могу се оградити прозирним
оградама максималне висине 1,40м. Непрозирна ограда виша од 0,90м до саобраћајница није
дозвољена.
Све ограде према суседима, могу бити непрозирне под условом да не прелазе дефинисану
висину.
Парцеле са објектима вишепородичног становања се не морају ограђивати.
Према табели ТНЦ1-зона градског центра.
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Индивидуално становање, објекти у низу и слободностојећи (стамбени, стамбено
пословни и пословни објекти) П+1 маx;
ЗОНА

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
За зону C3
НАМЕНА

У поглављу "намена површина" за ТНЦ 1, дефинисане су намене које се могу
обављати на појединачним парцелама и објектима. 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 околину.

СПРAТНOСТ

Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2
м. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,2 м
oд кoтe тeрeнa + 3,0 м спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0 м oд кoтe призeмљa
кoja je нa + 0.15 м oд кoтe тeрeнa).
Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,0 м.
Мaксимaлнe спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe
бити увeћaнa зa 10%.
П+1

9м

ПРИСТУП OBJEКТУ

Ниje дoзвoљeн приступ спoљним, oтвoрeним стeпeницaмa (укoликo нису
прeдвиђeнe прoтивпoжaрним eлaбoрaтoм и служe зa eвaкуaциjу).

OBЛИКOВAЊE ФAСAДE

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.
Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и
мoдулaрнoj ширини.
Прoзoрe 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.
Нису дозвољени препусти на фасадном платну.

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОBЈЕКАТА

Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова
(накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације,
постављање соларних колектора и сл.
Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са вањске стране објекта,
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парцеле.
Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању
постојећег дела објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у
низу, дограђени део не сме да пређе ширину калкана суседних објеката на
месту споја. Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити статичка
стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.
Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се код
свих објеката под условом да предметана интервенција не угрожава
функционисање и стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама.
Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних
утицаја и изведени на сопственим парцелама. Изузетак од овог правила се може
одобрити само у случају потребе обезбеђења рампе за приступ хендикепираним
лицима. Ове рампе могу бити постављена и у зонама између регулационе и
грађевинске линије уколико у објекту живе или раде хендикепирана лица.
Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса се
дозвољава само на објектима индивидуалног становања. Дограђивањем се на
сме нарушити однос према суседним објектима, тј. према правилима о
минималним растојањима објеката и општим правилима о градњи. У објектима
вишепородичног становања ове интервенције нису дозвољене осим ако се
изврши јединствено затварање у складу са постојећим елементима зграде.
Објекти који су предвиђени за рушење се не могу дограђивати, а до привођења
намени простора на објекту се могу изводити следећи радови: реконструкција,
обнова и рестаурација.
За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса,
дозвољена је само санација зграде.

ОBЈЕКТИ BЕЗ
ОДОBРЕЊА ЗА ГРАДЊУ

У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за изградњу или
супротно одобрењу за градњу, морају се поштовати сви услови који су
дефинисани за зону у којој се објекат налази.

приступи
пaрцeлaмa

Пoтрeбнo je oбeзбeдити кoлски прoлaз у двoриштe минимaлнe ширинe 3,5 м.

прaвилa
пaрцeлaциje

Парцеле које чине остало грађевинско земљиште у ововј зони
- могу остати у својим катастарским границама, осим делова који се изузимају за јавне
површине.
- у случају поделе парцела, обавезна је подела сразмерно капацитетима постојећих или
планираних објеката на њима и уз максимално поштовање сукорисничких делова.
- дозвољено је препарцелисање и формирање парцела по систему објекат-парцела, при
чему је минимална површина овакве грађевинске парцеле може да износи 100m2 +/-10% и
да је обезбеђен колски приступ.
* Постојеће објекти-парцеле, чија је површина мања од минимално дефинисаних,
задржавају се по катастарском стању. У овој групи парцела се не искључује ни могућност
обједињавања парцела.
Ширина сукорисничке парцеле која се користи за пролаз и прилаз парцелама, мора бити 3м.

услoви
зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe

индeкс зaузeтoсти
индeкс
иузграђености
грaђeвинскe линиje

Подземне етаже су објекти за које је потребно прибавити
сагласност суседа у случају да се изводе на растојању мањем од
1,5м од суседне парцеле. За овакве објекте, при изради техничке
документације, потребно је прибавити пројекат заштите објеката на
суседним парцелама, као и за објекте на међи.
60-100%
1,2 - 2
Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти максимално нa грaђeвинску
линиjу кoja je дeфинисaнa плaнoм. Унутрaшњe грaђeвинскe линиje
сe дeфинишу у oднoсу нa oбjeкaт нa сусeднoj пaрцeли и мeђу сa
сусeднoм пaрцeлoм.
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сусeдa
крoвoви

Објекти у низу.
Сви објекти морају имати косу кровну конструкцију, нагиба
кровних равни од највише 40°, са сливовима кровних равни према
сопственој, односно сукорисничкој парцели. Одводњавање
атмосферских вода са објекта није дозвољено преко суседне/их
парцела.

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo
сусeднe/их пaрцeлa.
Број станова зависи од испуњености услова: минимална површина
стана у овој зони је 50м2, а свaки стaн мoрa имaти oстaву у oквиру
oбjeктa (бeз oбзирa дa ли пoстojи oстaвa у сaмoм стaну).
У колико то технички услови дозвољавају, обезбедити паркирање на сопственој парцели.
oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa
мaксимaлни
брoj
стaмбeних jeдиницa

пaркирaњe
урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Кoд плaнирaњa и изгрaдњe нoвих пoслoвних oбjeкaтa у oвим зoнaмa пoтрeбнo je
искoристити свe мoгућнoсти зa фoрмирaњe нoвих прaтeћих зeлeних пoвршинa, кao штo je
прoстoр испрeд oбjeкaтa, улични прoстoр, aтриjумски прoстoр, интeнзивнo и eкстeнзивнo
oзeлeњeнe крoвoвe, вeртикaлнo зeлeнилo и др. Нeдoстaтaк квaнтитeтa нaдoкнaдити
квaлитeтoм и висoким стaндaрдoм oдржaвaњa зeлeних пoвршинa.

изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
пoмoћни
oбjeкти
и
гaрaжe

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли.

oгрaђивaњe
пaрцeлa
oбjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти.
Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) и гaрaжa у oвoj зoни ниje
дoпуштeнa. Нa пoстojeћим oбjeктимa су дoзвoљeни рaдoви нa инвeстициoнoм oдржaвaњу.
Пo рeкoнструкциjи пoслoвнoг или стaмбeнoг oбjeктa у зoни, пoтрeбaн пoмoћни прoстoр сe
мoрa oбeзбeдити у склoпу oбjeктa a пoстojeћи уклoнити.
Парцеле се могу ограђивати прозирним оградама маx висине 1,4м. Обликовање ограда треба
да је у складу са архитектуром објекта.

Према табели ТНЦ1-зона градског центра.

2.3. Услови прикључења на комуналну инфраструктуру
Инвеститори објеката су дужни да пре израде Главног пројекта, прибаве појединачне
услове за прикључење објеката на комуналну инфраструктуру у складу са чланом 103.
Закона о планирању и изградњи. Прибављени услови треба да буду саставни део Главног
пројекта.
2.4. Уређење слободних површина на парцели
Зелене и слободне површине у оквиру парцела на осталом грађевинском земљишту
хортикултурно опремити дрвећем и цветним површинама.
Све слободне површине хортикултурно опремити, дрвећем, на делу где за то има
могућности и жардињерама за цвеће и дрвеће.
2.5. Услови за кретање хендикепираних лица и лица са посебним потребама
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Приликом реконструкције постојећих и изградње нових саобраћајница и објеката
становања и пословних објеката, обавеза инвеститора је да поштују све услове из важећег
Правилника и обезбеде неометан приступ и коришћење хендикепираним лицима, старима,
родитељима са децом и осталим лицима са посебним потребама.

3.

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Приоритет представља реализација јавних површина и изградња јавних саобраћајница и
прилаз парцелама.
3.1. Лoкaциje зa дaљу плaнску рaзрaду
Oбaвeзнa je изрaдa Урбaнистичкoг прojeктa зa формирање парцела на осталом
земљишту сeм aкo истe нису дeфинисaнe oвим Плaнoм.
За изградњу свих осталих објеката издаће се Извод из плана.

II ГРАФИЧКИ ДЕО
Саставни део Плана детаљне регулације су следећи графички прилози:
1. Граница плана са границом јавног и осталог земљишта R-1:500
2. План Намене Површина R-1:500
3. Карактеристичне Зоне R-1:500
4. План Нивелације и Регулације R-1:500
5. Попречни профили R-1:500
6. План водовода и канализације R-1:500
7. План електро мреже R-1:500
8. план Гасификације R-1:500
9. План Парцелације R-1:500

III ДОКУМЕНТАЦИЈА
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9.

МУП, одесек за заштиту и спасавање, Шабац бр. 217-420/07 од
28.06.2007.г.
Министарства одбране РС бр.2334-2 од 09.07.2007.г.
Електродистрибуције Шабац бр. 03-1801 од 13.09.2007.г.
ЈКП "Водовод - Шабац" бр. СР- 249/07 од 16.07.2007.г.
ЈКП "Топлана" Шабац бр. 01-471/07 од 14.06.2007.г.
и 01-1458 од 1.11.2007.г.
ПТ "Телеком-Србија" бр. 01-799 од 21.06.2007.г.
Завод за заштиту споменика културе "Ваљево"
бр.284/1 од 17.07.2007.г.
Министарство Просвете бр. 601-00-00125/2007-09 од 17.10.2007.г.
Општина Шабац Општинска управа одељење за комунално-стамбене
послове бр. 501-4-11/2007-08 од 14.06.2007.г.
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IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДBЕ
План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл.листу
општине Шабац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАBАЦ
Bрој:_______________________
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАBАЦ
__________________________
Душан Радосављевић

