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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

-1Нa oснову члана 39.и 54. Закона o планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 47/03
и 34/06 ), Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, Јевремовац,
П.Причиновић, Јеленчу и Мишар ("Сл. лист oпштине Шабац" бр.10/08) и члана 32.
и 99.Статута града Шапца (“Сл лист града Шапца”, бр.32/08), Скупштина града
Шапца, на својој седници одржаној
26.06.2009.
године, донела je:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"ДОЊИ ШОР II/1" У ШАПЦУ
1. TEKСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
A. УВОД
1.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
- Закон o планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр 47/03 и 34/06),
- Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид
("Сл.гласник РС", бр 12/04),
- Статут града Шапца ("Сл.лист града Шапца" бр.32/08),
- Генералн план за Шабац и приградска насеља Мајур, Јевремовац, П.Причиновић,
Јеленчу и Мишар ("Сл .лист oпштине Шабац бр.10/08)
- План детаљне регулације "Доњи шор II" у Шапцу ("Сл .лист oпштине Шабац
бр.12/08)
- Програм урбанистичког плана "Доњи шор II/1" у Шапцу (Измена и допуна ПДР
"Доњи шор II" у Шапцу), ЈУП "План" Шабац, март 2008.
- Oдлука o приступању изади Плана детаљне регилације "Доњи шор II/1" у Шапцу
(бр.020-46/09-13, од 16.04.2009. "Сл.лист града Шапца“ бр.07/09)
- Oдлука да се не израђује стратешка процена утицаја за План детаљне регулације
"Доњи шор II/1" у Шапцу (бр. 020-47/09-13, од 16.04.2009. "Сл.лист града Шапца“
бр.07/09)

2.

ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

План детаљне регулације “Доњи шор II/1“ у Шапцу треба да представља измену и допуну
предходно донетог Плана детаљне регулације “Доњи шор II“ у Шапцу (“Сл.лист општине
Шабац,12/08), и то на мањем делу обухвата.

-2Изради овог Плана се приступило у складу са захтевом инвеститора, а пре свега у
циљу преиспитивања јавног интереса и парцела намењених јавном коришћењу,
односно редефинисања јавног интереса у домену саобраћајне инфраструктуре, чиме
би се стекли услови за рационалније коришћење грађевинског земљишта.
Предходним Планом јасно су дефинисане парцеле јавног земљишта и то: јавне саобраћајне површине (новопројектоване стамбене улице), парцеле са припадајућим објектима
јавних служби и државне управе (Ватрогасни дом), објектима социјалне заштите
(Предшколска установа), као и површине за објекте јавног коришћења -трафостанице и сл.
Циљ израде овог Плана је корекција решења из предходног Плана детаљне регулације,
односно делимична измена саобраћајне матрице и то на две локације, на југоисточном
(Локација 1) и северном делу његовог обухвата (Локација 2).
- локација 1
Налази се у блоку 2 (подручје између улица “Поп Лукина“, “Краља Милутина“,
“Милоша Поцерца“ и “Жике Поповића“), у коме је доминантна намена становање.
По предходном решењу, планирана је улица Нова 1, која је једним делом продор у
блок са уласком и изласком на “Поп Лукину“, а другим краком повезује постојећу
“Борачку“ улицу са првим делом улице Нова 1, односно “Поп Лукином“.
- лока ција 2
Припада блоку 5 (блок омеђен улицама “Синђелићева“, “Кајмакчаланска“, “Јанка
Веселиновића“ и “Војводе Степе“), налази се уз постојећу ул.Новопројектована 1 и у
саставу је радне зоне.
Овим Планом се предвиђа:
- измена саобраћајног решења и то:
▪ на локацији 1- померање дела трасе новопројектоване (нереализоване) улице Нова 1,
односно крака који спаја улицу “Борачку“ са “Поп Лукином“
▪ на локацији 2- укидање приступнице паркинзима и јавних паркинга у продужетку
ул.“Војводе Степе“, на делу ка Новопројектованој 1.
- редефинисање јавног и осталог грађевинског земљишта, у обухвату измена и допуна, а
у складу са новом саобраћајном матрицом
- делимична корекција регулационих, нивелационих и техничких решења за грађевинске
парцеле и изградњу објеката на парцелама у обухвату измена и допуна,
- измена преносне мреже техничке инфраструктуре, већ према новој саобраћајној матрици
Локације на којима се овим Планом дефинишу измене и допуне, приказане су на
прилогу “Приказ локација“.

3.

OБУХВАТ ПЛАНА

План обухвата две локације: део блока између улица “Поп Лукина“ и “Милоша
Поцерца“, укључујући и измењену трасе улице Нова 1, са површином од око 0,572 ha.
(Локација 1) и простор између улица “Јанка Веселиновића“, “Јеврејска“ и Новопројектована 1, површине око 0,272 ha (Локација 2)
Укупна површина у обухвату је око 0.844 ha.

-3Опис предложене границе плана (према катастарском стању) је следећи:
Локација 1:
Граница полази од тромеђе катастарских парцела број: 1369 (улица “Поп Лукина“),
1420/1 и 1420/5 и иде спољним границама кп.бр.1420/1, 1420/6, 1420/3, 1420/4, 1421,
1494/1, 1417/6, 1417/4, 1418 дужином од око 56,5м, одакле скреће ка југиостоку под
правим углом, при чему сече кп.бр.1418, све до кп.бр.1419/2, даље иде спољном
границом ката-старских парцела бр. 419/2, 1420/1 дужином од око 25,0м, скреће ка
североистоку, сече кп.бр.1420/5, све до кп.бр.1369 (улица “Поп Лукина“), наставља
спољном границом кп.бр.1420/5 дужином од око 3,20м све до тачке одакле је опис и
почео (тромеђе катастарских парцела број: 1369, 1420/1 и 1420/5)
Локација 2:
Граница иде спољним границама кат.парц.бр.3191/1, 3186/1 i 3188. Све парцеле су КО
Шабац.

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
1.

НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

1.1. Опис карактеристичних намена у оквиру плана
Основна подела се односи на дефинисање намена јавног грађевинског земљишта и
намена осталог грађенивског земљишта.
Јавно грађевинско земљиште у оквиру предложених граница обухвата, по намени чине:
 на локација 1- измењена траса предходно планиране колско-пешачке улице Нова 1,
која повезује улице “Борачку“ и “Поп Лукину“ и заједно са својим другим краком
(који није у обухвату овог Плана), омогућава продор кроз блок.
Ово измењено саобраћајно решење је рационалније јер смањује трошкове прибављања
земљишта, с тим да колски и колско-пешачки проток кроз блок није поремећен, а
уједно је обезбеђен приступ на јавну површину свим грађевинским парцелама у
обухвату.
 на локација 2 – по предложеном решењу, којим се укида део јавне површине у продужетку улице “Војводе Степе“ (приступница и паркинг-простор), у овом делу нема
јавних површина.
На осталом грађевинском земљишту задржана је намена становања (локација 1),
односно пословања (локација 2), дефинисане основним планским документом, са следећим зонама (подцелинама):
 на локација 1
- вишепородично и породично становање (зона средњих густина становања)
Заступљено у уличном низу уз ул.“Милоша Поцерца“ и Нова 1 (D1).
- индивидуално становање (зона ниских густина становања)
Ова подцелина заступљена је као индивидуално или породично становање у централном делу блока (Е).
 на локација 2
- пословање у оквиру радне зоне, која се проширује за део земљишта, које се редефинише као остало грађевинско земљиште.

-41.2. Попис катастарских парцела за јавне намене
1/

Катастарске парцеле у корисничком статусу СО Шабац, а које по Плану детаљне
регулације, целе или делимично улазе у састав формираних јавних површина су:
на Локацији 1- кп.бр.1420/6 и 1417/6 КО Шабац
на Локацији 2- нема планираних јавних површина
2/ Катастарске парцеле које по катастарском стању чине остало земљиште, а по Плану
детаљне регулације, целе или делимично улазе у формирање јавних површина су:
на Локацији 1
- У обухвату у следеће кат.парцеле:1420/5 (део), 1420/1, 1419/2, 1420/2, 1420/3,
1420/4, 1421, 1494/2, 1494/1, 1417/4 и 1418 КО Шабац..
на Локацији 2 - кат.парцеле бр.: 3191/1, 3188 и 3186/1 КО Шабац.
У случају неусаглашености графичког приказа и катастарског стања парцела, важи
катастарско стање. На графичком прилогу “Граница плана са границом јавног и осталог
земљиште“, приказане су површине за које се предлаже статус јавног земљишта и
површине осталог земљишта ( 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
“Карта зона “ – локација 1 и локација 2.
Табела биланса површина
Локација 1
Грађевинско земљиште
Jaвно грађевинско
земљиште

Намена
унутарблоковске
саобраћајне површине
(колско-пешачке и пешачке)

Површина /ha/

00.12.61

Укупно јавно:
00.12.61
Oстало грађевинско
земњиште
Укупно oстало:

зоне становања

00.44.58

00.44.58
00.57.20 ha

УКУПНО:
Локација 2
Грађевинско земљиште
Oстало грађевинско
земњиште
Укупно oстало:
УКУПНО:

Намена
радна зона

Површина /ha/
00.27.20

00.27.20
00.27.20 ha

-5Напомена:
Подела на јавно и остало грађевинско земљиште, карактеристичне намене и биланси
површина, ван обухвата овог плана, остају да важе према основном планском документу (План детаљне регулације “Доњи шор II" у Шапцу ("Сл .лист oпштине Шабац
бр.12/08)

2.

KAРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Концептом плана задржане су зоне и подцелине са условима за уређење простора и
изградњу објеката, из основног планског документа.
Подела је следећа:
Локација 1
 Зона уличног низа уз ул.“Милоша Поцерца“ и Нова 1 (D1)
У обухвату овог Плана је мањи део зоне овог уличног низа са планираним стамбеним
или стамбено-пословним објектима у зони средњих густина.
(У складу са основним планским документом, ова зона је задржана и на делу обухвата
уз ул. Нова 1, иза објеката уличног низа “Поп Лукине“)
Ове уличне низове чине објекти вишепородичног или породичног становања, са спратношћу (По)+П+1+Пк-мин до (По)+П+2+Пк-макс
 Зона централног дела блока (Е)
Планирана је на преосталом делу обухвата и карактерише је становање малих густина,
односно индивидуaлно становање са индивидуалним, двојним или породичним
објектима уличног низа (уз улицу Нова 1).
Новим регулационим решењем (приступ грађевинским парцелама, величине и услови
за изградњу објеката на њима), би било омогућено рационалније коришћење земљишта
и поједностављивање решавања имовинсо-правних односа.
Планирана спратност за ову зону је (По)+П+1+Пк- макс.
Локација 2
 Радна зона (В3)
Редефинисањем јавног и осталог грађевинског земљишта, део јавне површине улази у
састав осталог земњишта. С обзиром на изузетно атрактивну локацију радне зоне и
положај уз улазно-излазни правац у град, разлог за измену саобраћајног решења, а у
складу са захтевом инвеститора је рационалније коришћење земљишта.
Ново решење би омогућило економичније и брже разрешавање имовинско-правних
односа на локацији и повећало могућности укрупњавања парцела, што је један од
циљева како овог Плана, тако и основног планског документа.
Укрупњавањем парцела,.приступница и паркинг у продужетку ул.“Војводе Степе“, губе
локацијски значај и предност економичног решења. Реализацијом објеката ове зоне, већ
према планираној намени и условима за уређења парцела (којима је између осталог
предвиђено формирање потребних паркинга на сопственој парцели), укидање овог
јавног паркинга би створило услове за бржу реализацију плана.
За Радну зону предвиђене су намене као што су занатска производња, сервиси, услужне
делатности и компатибилне намене са опште дефинисаном.
Планирана спратност за објекте ове зоне је (По)+П+2+Пк- макс.

-63.

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА JAВНЕ ПОВРШИНЕ
И ОБЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

3.1. Jaвне саобраћајне површине
Колски и колско-пешачки саобраћај
Локација 1
Подручје у предложеном обухвату граничи се са улицама “Поп Лукина“ и “Милоша
Поцерца“, а део улице Нова 1, којем је по овом предлогу саобраћајног решења промењена траса, пролази кроз централни део подручја у обухвату и повезује “Поп Лукину“
са “Борачком“ улицом.
Овим решењем је незнатно промењена дужина трасе улице Нова 1 (на делу између
“Борачке“ и “Поп Лукине“), али је очуван континуиран саобраћајни проток кроз блок
(који је уједно и противпожатни пут), као и веза са обимним улицама и пешачком
трасом са источне стране локације.
У исто време изпоштована је и саобраћајна матрица ван обухвата овог Плана, а која се
у потпуности задржава према решењу из основног планског докимента (План детаљне
регулације “Доњи шор II“ у Шапцу - “Сл.лист општине Шабац, бр.12/08).
Постојеће и измењене трасе саобраћајница приказане су у графичком прилогу “План
нивелације и регулације са планом саобраћаја“- локација 1.
Локација 2
Према предлогу решења овог Плана, укидају се приступница и паркинзи у продужетку улице “Војводе Степе“. Улица Новопројектована 1, на коју се овај паркинг
наслања и која представља продор у блок и везу улица “Јанка Веселиновића“ и “Војводе
Степе“, се у потпуности задржава, тако да ова измена саобраћајног решења нема
никаквог утицаја на главни саобраћајни ток.
Постојеће и измењене трасе саобраћајница приказане су у графичком прилогу “План
нивелације и регулације са планом саобраћаја“- локација 2
Све саобраћајне површине су дефинисане координатама темених и осовинских тачака,
са елементима кривина. Нивелациони положај саобраћајница је дефинисан котама
нивелете.
Попречни нагиби коловозних трака, укњључујући и зоне паркирања су 2,50, a 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 хабајућег асфалта.
Сви коловози треба да су денивелисани у односу на пешачку стазу или зелену површину,
бетонским каменим ивичњацима стандардних димензија, који су упуштени на местима
улаза или пашачким прелазима.
Напомена:
Биланси саобраћајних површина, ван обухвата овог плана, остају да важе према основном планском документу (План детаљне регулације “Доњи шор II" у Шапцу ("Сл .лист
oпштине Шабац, бр.12/08)

-73.2. Jaвне зелене површине
Планом се дефинишу карактеристичне партије условљене просторним решењима
делова у обухвату.
Ни на једној од локација у обухвату нема јавних зелених површина
На Локацији 2, као део у саставу осталог земљишта, задржана је зона заштитног зеленила, која је према ПДР “Доњи шор II" у Шапцу, планирана на источном делу локације,
на делу путног земљишта уз “Јеврејску“, до раскрснице са ул. “Јанка Веселиновића“.
До ножице насипа ову површину уредити као травнату површину, а на делу иза ножице
насипа предвидети дрворед одговарајућих лишћара.(ова зона је уједно зона забрањене
градње у радној зони).
С обзиром да се на делу локације мења намена земљишта и укида планирани (нереализовани) паркинг у продужетку ул.“Војводе Степе“, укида се и мања зелена површина
уз паркинг.

3.3.

Koмунална инфраструктура

3.3.1. Водовод и канализација
У односу на основни плански документ (План детаљне регулације “Доњи шор II“),
измењено саобраћајно решење на обе локације овог Плана, подразумева и незнатне
промене у решењу снабдевања потрошача санитарном водом и одводњавања отпадних
вода на локацијама
Промене се своде на измене дужине траса хидротехничке инфраструктуре.Сви остали
услови важе из основног планског документа.
Траса и положај планираних инсталација у простору дати су на графичком прилогу
“План водовода и канализације“ –Локација 1 и Локација 2, са геодетским координатама
који су саставни део овог плана.
Прибављени Технички услови ЈКП "Водовод-Шабац", остају да важе и за подручје у
обухвату овог Плана (SR-332//07 од 10.09.2007.године)

3.3.2. Eлектроенергетска мрежа и објекти и ТТмрежа
Задржавају се сви услови за изградњу електроенергетских објеката који су дефинисани
основним планским документом (План детаљне регулације “Доњи шор II“ у Шапцу),
као и коридори за подземне ТТ каблове
У графичком прилогу, “План електро и ТТ мреже“-Локација1 и Лпкација 2, дефинисани
су коридори за полагање електроенергетских каблова, у складу са наменом простора
планираној овим Планом, а такође и коридор за подземне ТТ каблове (у заједничком
рову са гасоводом и кабло-вским дистрибутивним системом).

3.3.3. Toплификација
Нe планира се изградња вреловодне мреже.

-83.3.4. Гасификација и инсталације КДС-а
Задржавају се сви услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже који су дефинисани основним планским документом (План детаљне регулације “Доњи шор II“у Шапцу).
У графичком прилогу, на “Плану гасовода и КДС-а“ –Локација 1 и Локација 2, дефинисани су коридори за изградњу гасоводне мреже, у складу са планираном наменом
простора. Такође је евидентирана деоница изведеног гасовода која је предвиђена за
измештање из зоне коловоза- у зону тротоара улице “Борачке“.

4.

AMБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ

Нa подручју обухвата Плана за сада нема утврђених ни евидентираних културних
добара, нити објеката који уживају неки вид заштите, а парцеле у обухвату нису у
саставу нити једне дефинисане амбијенталне зоне.

5.

УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ MEРЕ ЗАШТИТЕ

5.1. Урбанистичке мере за заштиту животне средине
Са аспекта животне средине, подручје обухвата Плана детаљне регулације представља
урбано подручје са свим елементима загађења који прате повећану фреквенцију
саобраћаја и остале саобраћајне капацитете.
На обе локације највећи проблем представљају бука и издувни гасови уз ободне улице
блокова, а нарочито уз улице “Поп Лукина“, “Јеврејска“ и “Јанка Веселиновића“.
Пре доношења Одлуке о изради предходног плана (План детаљне регулације “Доњи
шор II ” у Шапцу, “Сл. лист Општине Шабац, бр.12/08), прибављено је Мишљење о
потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину, Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове општине Шабац (бр.501-4-39/2007-08, од 27.12.2007).
којим је дефинисано да није потребна израда Стратешке процене утицаја.
С обзиром да су локације у обухвату Плана детаљне регулације за “Доњи шор II/1“ у
Шапцу, у обухвату предходног плана и да се планирана намена на осталом земљишту
у потпуности задржава према решењу из предходног плана, задржано је и предходно
прибављено Мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја на животну
средину, Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове општине Шабац,
којим је дефинисано да није потребна израда Стратешке процене утицаја.

5.2. Урбанистичке мере за заштиту од пожара
За потребе израде ПДР “Доњи шор II” у Шапцу, “Сл. лист Општине Шабац, бр.12/08),
СУП Шабац, Oдсек за заштиту и спашавање je утврдио предходне услове за заштиту од
пожара, 06/30 бр.217-547/07. oд 30.07.2007. године:

-9- саобраћајнице унутар објеката и улазе (излазе) пројектовати на тај начин да се обезбеди
несметана евакуација
- приступне саобраћајнице, окретнице и платое око објеката (постојећих и планираних)
предвидети за несметан прилаз ватрогасним возилима
- предвидети спољашњу хидрантску мрежу цевног развода, минимум Ø100мм са надземним хидрантима (уколико исти ометају саобраћај дозвољава се постављање и
подземних хидраната)
- предвидети и све друге мере заштите од пожара предвиђене важећим прописима
- у главном објекту прецизно дефинисати намену, а пре пројектовања објеката прибавити
предходне услове за пројектовање
Сви наведени услови се задржавају.

5.3. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода
Повољне природне карактеристике локације и досадашњи умерени развој, ствoрили
су предуслове за ефикасну заштиту од елементарних непогода. Како не постоје
никакви природни, ограничавајући услови (клизишта, јаки ветрови, и сл.), потребно је
поштовати основне, превентивне услове код даљег уређења и изграње објеката.
Приликом утврђивања регулације саобраћајница, грађевинских линија и услова за
изградњу објеката, уважени су основни услови проходности за случај урушавања објекта.
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности:
- поштовање степена сеизмичности од VII0 MCS приликом пројектовања, извођења
или реконструкције објеката и свих других услова дефинисаних геолошким условима
- поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката
- обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после евентуалне катастрофе
Превентивне мере заштите од ветра, леда снега и других атмосферилија подразумевају:
- грађевинско-техничке мере које треба примењивати код изградње објеката у односу
на дату ружу ветрова
- забрана промене намене, сече или уништавања зелених површина са високим растињем
у оквиру граница обухвата Плана
- уређење и одржавање саобраћајних површина
- обавезна громобранска инсталација на свим објектима

5.4. Урбанистичке мере за цивилну заштиту људи и добара
Oсновне мере цивилне заштите које су планским решењем максимално изпоштоване
су мере спaсaвaњa стaнoвништвa, мaтeриjaлних и културних дoбaрa и живoтнe срeдинe
oд евентуалних пojaвa eлeмeнтaрних нeпoгoдa, пoжaрa и тeхничкo-тeхнoлoшких нeсрeћa
кoje мoгу угрoзити пoдручje зaхвaћeнo Плaнoм, кao и свe eлeмeнтe зaштитe и спaсaвaњa
у случajу рaтних дejстaвa.

-10Регулационо решење јавних површина и позиција грађевинских линија у односу на
регулацију, oмoгућaвajу несметано функционисање свих служби у случају елеметнарних непогода, пожара и ратних услова.
Регулациона ширина саобраћајница обезбеђује могућност прилaзa oбjeктимa у фaзи
спaсaвaњa, дeфинисaњу aлтeрнaтивних сaoбрaћajних прaвaцa зa прoлaз интeрвeнтних
jeдиницa зa спaсaвaњe, као и прилaзa oбjeктимa и мeстимa зa вoдoснaбдeвaњe прoтивпoжaрних jeдиницa и мoгућнoстимa oбaвeштaвaњa и узбуњивaњa стaнoвништвa.
У породичним и индивидуaлним стaмбeним oбjeктимa се препоручује изгрaдња
пoдрумских прoстoриja нa лoкaциjaмa нa кojимa тo дoзвoљaвa ниво пoдзeмних вoдa;
свака стамбена јединица трeбa дa имa минимално једно димњачко место (бeз oбзирa нa
нaчин грejaњa) и једну станарску оставу.

6.

ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

Задржавају се сви услови из основног планског документа (План детаљне регулације
“Доњи шор II ” у Шапцу, “Сл. лист Општине Шабац, бр.12/08)

7.

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

7.1. Oпшти услови
На обе локације, а првенствено на локацији 1, приоритет представља обезбеђивање
услова за изградњу и уређење новоформираних саобраћајних површина, укључујући и
делимичну реконструкцију постојећих улица, како би се стекли услови за успостављање
саобраћајног тока и нормално функционисање свих планираних садржаја.
До привођења планираној намени, земљиште и објекте користити на досадашњи начин
уз могућност инвестиционог одржавања.
Сви радови на уређењу појединачних локација могу се изводити етапно, према потребама инвеститора.
За изградњу објеката на парцелама које се задржавају у катастарском стању (без промене
граница и утврђене обавезе израде Урбанистичког пројекта), надлежна Општинска
управа издаваће директно Извод из урбанистичког плана, на основу члана 56.Закона о
планирању и изградњи.
За потребе парцелације и препарцелације земљишта, према правилима парцелације која
су дефинисана Планом детаљне регулације, радиће се посебни Урбанистички пројекти,
у складу са чланом 61. Закона о планирању и изградњи и чланом 23. Закона о изменама
и допунама закона о планирању и изградњи.

-117.2. Урбоекономска анализа
7.2.1. Oсновни урбанистички нормативи и параметри
Oсновни урбанистички нормативи и параметри, који су достигнути планираним стањем,
дефинишу се на основу планираних намена и достигнутих капацитета изградње* и
приказани су у следећим табелама:
Локација1

зона
централног
блока

ул. низ М. Поцерца,
и Нова 1

зона

намена

D1

вишепоред.
и пород.
становање

Е

породично
и
индивид.
становање

спратност

површина

(максим.)

под oбј.
* (м2)

P+2+Пк

P+1+Pк

развијена
површина

бр.посл.
jeдин.

број
станова

**

**

* (м2)

412

1545

4

8

1357

3730

8

20

улични низ уз
Новопројектовану 1

Локација 2

Укупно:

B3

пословање
(радна
зона)

P+2+Pк

950

3515 -без стамб.простора
-без индустријске
производње

2719

5790

12

28

Напомене:
У таблицама су приказан капацитети градње, само за локације у обухвату.
* при прорачуну je узета у обзир максимална зона изградње, односно максимални и
вертикални габарити објекта. На основу правила парцелације, регулације и других
услова дефинисаних овим Планом, разрадом кроз Урбанистички пројектат могуће је и
другачије дистрибуирати капацитете дате у табелама, а у границама параметара датих
за одговарајућу зону и површине грађевинске парцеле, која се такође дрфинише
пројектом.

-12** број станова је дат као максималан за обе подзоне становања, а број јединица
пословања за случај да је у објектима становања пословни простор у приземљу обавезан
(D1- у уличном низу у “Милоша Поцерца“). Изузетак су објекти радне зоне, са наменом
пословања из области јавних, комерцијалних и услужних делатности
С обзиром величину обухвата овог Плана и врсту измене решења основног планског
документа, биланси површина и урбанистички параметри остају да важе према основном планском документу (План детаљне регулације “Доњи шор II“ у Шапцу,
“Сл.лист општине Шабац, бр.12/08).

7.2.2. Eкономска анализа
7.2.2.1. Структура инвестиционих улагања на уређењу и изградњи јавних
површина и објеката (укупно на обе локације)
Taб. 1 САОБРАЋАЈ
намена
колско-пешачке површине
пешачке површине
укупнo:

m2

€/m2
1205,30
56,20

укупно (€)
40
40

48212,00
2248,00
50460,00

Taб. 2 ВОДОВОД
Табеларни приказ планираних инсталација водовода
улица:
профил
дужина(м) цена по
укупно
цеви (мм)
дужном
(€)
метру (€/м )
НОВА 1
203,70
50.00
10185,00
 100
укупнo:
 100
203,70
50.00
10185,00
Taб. 3 KAНАЛИЗАЦИЈА
Табеларни приказ планираних инсталација водовода
улица:
профил
дужина(м) цена по
укупно
цеви
дужном
(€)
(мм)
метру (€/м )
НОВА 1
185,45
80.00
14836,00
 300
укупнo:
185,45
80.00
14836,00
 300

Taб. 4 TT MРЕЖА
намена

дужина (м1)

цена по дужном укупно (€)
метру (€/м)

кaблови са опремом,
TT кaнализација
укупно:
* важи напомена из графичког дела елабората

-13Taб. 5 EE МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
намена

м/ком.

€/м1 или €/ком.

9
194,80

100
25

кабловски прикључни ормани
подземни каблови 0,4кV
светиљке jавнe расветe
укупно:
Taб. 6 OСТАЛО
намена:
трошкови
расељавања
трошкови
прибављања
земљишта
укупно:

укупно
900,00
4870,00
5770,00

m2

€/m2
230,00

956,60

укупно:
150-350
34500,00-80500,00

5

4783,00
39283,00 – 85283,00

ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА
С обзиром обим и врсту измене решења основног планског, накнада за коришћење
накнада за уређење грађевинског земљишта остају према основном планском документу.

В. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ГРАЂЕЊА
1.

ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Концептом Плана задржане су зоне и подцелине са условима за уређење простора и
изградњу објеката, из основног планског документа (План детаљне регулације “Доњи
шор II“ у Шапцу, “Сл.лист општине Шабац, бр.12/08).
Све парцеле у обухвату Плана детаљне регулације, а по карактеру су јавне површине,
дефинисане су координатама детаљних тачака и приказане на графичком прилогу
"План парцелације јавних површина"- Локација 1 и Локација 2 (предлог).
Правила парцелације дефинисана у текстуалном целу плана су обавезујућа.

1.1. Правила парцелације осталог грађевинског земљишта
Правила парцелације дата су за кaрактеристичне зоне и подцелине (подзоне.)
У зависности од њиховох облика, величине и диспозиције, за парцеле које се простиру
преко више зона, за сваки њен део важе правила парцелације припадајуће подзоне.
По издвајању парцела јавног земљишта (ул.Нова 1), за постојеће и планиране објекте,
дефинишу се припадајуће парцеле, које остају у саставу осталог земљишта.

-14Локација 1 (становање)
Зона уличног низа уз улице “Милоша Поцерца“ и Нова 1 - (D1)
и централног дела блока (Е)
Општа карактеристика ове групације је да захвата делове катастарских парцела орјентисаних на регулацију улице “Милоша Поцерца“ (док унутрашњи делови припадају зони
централног блока -E), или су лоциране иза парцела уличног низа “Поп Лукине“, а
орјентисане на улицу Нова 1.
Осим кад није дефинисана регулационим линијама нових улица, граница зоне односно
грађевинских парцела ових уличних низова, графички је дата орјентационо и није
обавезујућа. Ако у састав новоформираних припадајућих парцела објеката уличног
низа, улазе катастарске парцеле или делови парцела који су обезбеђивали индиректан
приступ постојећим грађевинским и неусловним парцелама у дубини блока, а којима
новим саобраћајним решењем није могао бити обезбеђен директан приступ на јавну
површину, исти мора бити изпоштован.
 парцеле у зони D1
За нове препарцелације минимална површина припадајуће парцеле за планиране објекте
максималне спратности је 00.05.00 ha.+10%, за планиране објекте минималне спратности
је 00.04.00 ha.+10%. У оба случаја минимална ширина фронта је 7,5м, при чему је
величина парцеле је условљена и задатим условима изградње.
Минимална површина постојећих катастарских парцела, да би биле и грађевинске је
00.03.00 ha, са минималном ширином фронта од 7,5м..
При подели парцела и у случају да се парцела простире преко више зона, димензионисање новоформираних парцела прилагодити капацитетима постојећих или планираних
објеката, уз поштовање и свих осталих услова изградње и уређења парцеле и уз обезбеђену сагласност свих сукорисника.
 парцеле централног дела блока (E)
Ова зона обухвата унутрашње делове катастарских парцела уличног низа уз ул.
“Милоша Поцерца“ и групацију парцела централног дела блока, за које је планираним
саобраћајним решењем обезбеђен приступ на јавну површину (Нова 1), а које по
свом катастарском стању немају обезбеђен директан, а често ни индиректан приступ
на јавну површину.
По издвајању парцела или делова парцела за јавне површине (ул.Нова 1 и пешачки
пролази), парцеле ове групације највећим делом остају у својим катастарским границама. С обзиром да се парцеле централних делова блокова граниче са парцелама
уличних низова, граница зоне је дата орјентационо, као препорука и није обавезујућа.
Постојеће катастарске парцеле морају имати минималну површину од 00.01.00 ha.
и минималну ширину фронта од 7,0м
За нове препарцелације минимална површина новоформиране грађевинске парцеле је
00.04.00 ha.+10%, а минимална ширина фронта је 8,0м +5%. Осим ових услова,
потребно је изпоштовани и услове хоризонталне и вертикалне регулације, као и
осталих урбанистичниих параметара дефинисаних овим Планом.

-15Није дозвољено формирање нових грађевинских парцела по систему парцела-објекат.
Ако у састав новоформираних припадајућих парцела објеката уличног низа, улазе
катастарске парцеле или делови парцела који су обезбеђивали индиректан приступ
постојећим катастарским парцелама у дубини блока, исти мора бити изпоштован.
Регулационим решењем које доноси План, обезбен је директан приступ свим грађевинским парцелама ове зоне.

Локација 2 (радна зона)
Зона уличног низа уз улицу Новопројектована 1
 парцеле радне зоне (B3)
Минимална површина припадајуће парцеле за ову подзону је 00.07.00 ha.
Ни у овој зони се се искључује могућност укрупњавања парцела, с тим да максимална
величина парцела није ограничена.
Због недовољног капацитета, једина неусловна парцела у овој зони је кп.бр.3186/1.
Без обзиром да ли се ради о постојећим катастарским или новоформираним грађевинским парцелама, у њиховом саставу остаје и зона неизградње (забрањене градње), а
потребна величина грађевинске парцеле, биће дефинисана Урбанистичким пројектом,
са условима за изградњу објекта, чија је израда обавезна за ову зону.

2.

ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ
OБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛА ПО ЗОНАМА

2.1. Услови за изградњу објеката по зонама
Како је према захтеву инвеститора, а у циљу рационалнијег коришћења грађевинског
земљишта, основни циљ израде овог Плана, био редефинисање јавног интереса у
домену саобраћајне инфраструктуре, намена простора у обухвату, подела на зоне,
као и општи услови за изградњу и уређење простора, највећим делом су задржани
према основном планском документу (ПРД “Доњи шор II“ и Шапцу).
На локасцији 1 задржана је зона становања средњих густина са вишепородичним и
породичним објектима (D1), а у средишном делу обухвата, зона ниских густина са
породичним и индивидуалним објектима (Е).
На локацији 2, задржана је зона пословања (радна зона), са обавезном изградњом
објеката пословања.
Општа правила изградње објеката дати су за кaрактеристичне зоне и подцелине.
(У зависности од њиховох облика, величине и диспозиције, за парцеле које се простиру
преко више зона, за сваки њен део важе правила припадајуће зоне).
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Зона уличног низа уз улице “Милоша Поцерца“ и Нова 1 - (D1)
и централног дела блока (Е)
На овој локацији доминантна намена је становање и то становање средњих (300 ст/ha
у D1) и ниских густина (120 ст/ha) – Е.
 изградња и уређење парцела у зони D1
 Општи

услови за изградњу објеката
Планирана спратност за објекте ове подзоне је (По)+П+1+Пк-минимално до
(По)+П+2+Пк-максимално. Ова вертикална регулација важи и за изграђене парцеле,
уз услов да катастарска парцела није мања од 00.03.00 ha,
Максимални индекс заузетости парцеле је 60%, а максимални индекс изграђености
парцеле je 2,5 (спратност и урбанистички параметри важи за целу зону).
Улични низ “Милоша Поцерца“ је непрекинут (од међе до међе) са обавезном изградњом објеката вишепородичног или породичног становања, већ у зависности од
капацитета парцеле (D1) и са обавезним пословањем у приземљу (становање у
приземљу није дозвољено.
Подземне етаже могу да заузимају већу површину од надземних делова објекта, до
максимално 85%, при чему грађевинска линија подземние етаже остаје у границама
грађевинске парцеле.
Приземља имају спратну висину од 4,20м –максимално (укључујући и међуспратну
конструкцију) и то у односу на коту приземља, која је на +0.15 м од коте терена.
Спратна етажа има максималну висину од 3,00м (укључујући и међуспратне слојеве),
а спратна висина за чисто пословне спратне етаже, може бити увећана за 10%.
Поткровље мора имати максималну висину надзидка 1,60м и мора бити заступљено
на минимално 50% обима завршне етаже.Дозвољено је формирање кровних баџа, са
двосливним или тросливним кровом и примењеним истим кровним покривачем као
на основном крову. Ширина баџе, односно простора над којом се формира кровна баџа
је 3,00 м-максимално. Калкански зид баџе мора бити у вертикалној равни фасаде
објекта, а косина кровних равни на баџи мора бити таква да обезбеди мању висину
слемене линије баџе у односу на слемену линију главног крова.
Кровне баџе морају бити симетрично распоређене и усаглашене по типу и осталим
стилским одликама Прозорски отвори и/или балконска врата на баџи, морају бити
истоветни по типу и модуларној висини и ширини са осталим отворима на фасади.
Главни кров је обавезно кос, нагиба кровних равни до 33°-максимално, а сливови ка
јавној површини и сопственој парцели.
Максимална кота слемена за објекте спратности П+1+Пк је +11,70 м, а за објекте спратности П+2+Пк износи +14.70 м., тако да косина крова, без обзира на ширину разапињања кровне конструкције и врсту покривача, мора бити прилагођена задатој
максималној висини слемена. Испуст крова је једнак ширини венца-максимално.
Како се грађевинска линија горњих етажа поклапа са регулационом линијом, над
јавном површином су једино дозвољени испади лођа и то у ширини од 0,60 м-максим
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Изградња мансардних кровова и више поткровних етажа није дозвољена (уколоко се
због распона кровне конструкције у таванском делу формира одређени корисни
простор, мора се користити искључиво као део дуплекс станова, а никако као посебна
етажа у поткровљу).


Број станова
Максимални број станова на минималим парцелама (00.05.00 ha.+10%) је шест.
На изграђеним парцелама, чија је површина већа од минимално датих у условима
парцелације, максимални број станова је четири.
Број станова на већим парцелама и са максималном спратношћу је ограничен следећим
условима: функционалном ширином фронта, обезбеђивањем простора за паркирање
станара на сопственој парцели (један стан-једно паркинг/гаражно место и једно
паркинг место за сваких 65м2/БГП пословног простора), степеном заузетости парцеле,
структуром станова (станови до 40 м2 бруто грађевинске површине, могу бити заступљени са максимално 30% укупне структуре објекта), као и предвиђеним простором
на парцели за смештај контејнера.

 Положај

објекта и изградња других објеката на парцели
Унутрашње грађевинске линије су дефинисане у односу на објекат на суседној
парцели, тако да минимално растојање два објекта на суседним грађевинским парцелама не сме бити мање од 4,00м. (са изузетаком у случају реконструкције постојећег
стања, уз посебно прибављену сагласност суседа). Унутрашња грађевинска линија
горњих етажа је препуштена 1,00 м-максимално, у односу на грађевинску линију
приземља. Отварање прозора на међашњим зидовима није дозвољено. За постављање
објекта на међи обавезна је сагласност (су)корисника суседне парцеле.
На парцелама у овој зони могу се градити и други, засебни објекти, намењени становању, пословању или помоћни објекти, али само под условом да се тиме не премашују
постављени урбанистички параметри. Уколико је други објекат стамбени, мора бити
удаљен минимално 5,00м од главног објекта и са спратношћу (По)+1+П+1+Пк-максим.
(У случају да површине парцела не задовољављју дефинисане минималне површине,
спратност је (По)+П+1–максимално)
Помоћни објекти могу имати максималну спратност П (приземље), максималну
бруто/грађевинску површину 50 м2, а постављају се на 1,00м-максимално од ближе
међе. У унутрашњости парцела није дозвољено постављање монтажно-демонтажних
пословних објеката.

 Услови

за паркирање
За све објекте без обзира на намену, паркирање мора бити обезбеђено на сопственој
парцели. За становање, за сваку стамбену јединицу по једно паркинг/гаражно место.
За пословне просторе важе следећи нормативи: банке -1пм/50 м2 БГП, административне установе -1пм/80 м2 БГП, поште-1пм/40-60 м2 БГП, ресторани и кафане
1пм/4-8 столица, пословни објекти -1пм/65 м2 БГП.
(Напомене: за новоизграђене објекте ови нормативи су обавезни, а за постојеће се
препоручују; у случају добијања децималног броја потребних паркинга, број интерполовати према математичком правилу)
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слободних површина и ограђивање парцела
У оквиру сваке парцеле треба обезбедити минимално 15% зелених (незастртих)
површина. Уколико се парцела простире преко две различите зоне изградње, поменути
проценти се рачунају у односу на површину оног дела парцеле који је у зони одређене
спратности, а укупна незастрта површина може се реализовати на парцели независно
од подзоне.
Парцеле вишепородичних стамбених објеката, као и парцеле са пословним објектима
се не ограђују до регулације. Према суседним грађевинским парцелама могуће је
поставити живу-зелену, транспарентну ограду до висине од 1,40 м или зидану ограду
максималне висиме 0.90м (у односу на коту тротоара).

 Услови

за архитектонско и естетско обликовање
Имајући у виду да је улични низ “Милоша Поцерца“, очекивани даљи правац напредовања зоне централних функција, фасаде објеката морају бити брижљиво реализоване и осмишљене по вишим естетским критеријумима. Приликом изградње објеката
употребљавати савремене материјале, материјале за побољшавање енергетским
карактеристика и сл. Препорука је да се фасаде обраде површинама које могу бити
малтерисане, бојене или застакљене.Није дозвољена употреба фасадне опеке или
камена на фасадама објекта, бојење флуоросцентним бојама, шаренило боја и исписивање рекламних порука.

 Посебни

услови за изградњу објеката
На идејна решења уличних фасада објеката (“Милоша Поцерца“ и Нова 1), било да
се ради о новим или реконструисаним објектима, рекламних паноа на објектима,
излога и сл. који су планирани на уличној фасади, обавезно је прибавити мишљење
комисује за планове.
Постављање објеката типа летње баште, јавни тоалети, рекламни панои и постаменти,
биће дефинисани посебним општинским актом (Програмом за постављање пословних
и других објеката на јавним површинама).

 Услови

за интервенције на постојећим објектима
Дозвољава се дограђивање и надзиђивање постојећих објеката на регулацији, по
истим условима који важе и за изградњу нових. У случају надзиђивања објекта,
обавеза инвеститора је да изврши и реконструкцију фасаде.
Било да је реч о надзиђивању или о реконструкцији објекта, укључујући и реконструкцију комплетних фасада, мора бити обезбеђена сагласност свих сукорисника, а на
идејно решење обавезно је прибавити и мишљење органа и организација чије су надлежности дефинисане општим одлукама или решењима.
Постојећи објекти који се налазе иза уличних објеката и на парцелама већим од минималних грађевинскх парцела за ову подзону (00.03.00ha.), могу се градити до
спратности П+1+Пк-макс. и уз услов да се тиме не премашују задати урбанистички
параметри за припадајућу подзону.
Објекти на катастарским парцелама које по капацитету не задовољавају дефинисану
минималну величину грађевинске парцеле, тако да је на њима дозвоњено само текуће
одржавање. За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног
инереса, до привођења намени простора дозвољена је само санација..
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Ова зона је планирана у унутрашњем делу блока у обухвату и карактерише је породично и индивидуално становање у објектима прекинутог уличног низа.
Планирани су породични, двојни и индивидуални објекти становања у низу, који
формирају (прекинути) улични низ, без обавезе изградње од међе до међе и организовања пословног простора у приземљу или делу приземља.
Саобраћајним решењем из овог Плана и редефинисаним положајем улице Нова 1,
обезбеђен је приступ свим пацелама у обухвату Локације 1.
 Намена

објеката
Поред једнофункционалних објеката становања, одобрава се и пословање у приземним етажама објеката, али под условом да се на грађевинској парцели обезбеди
простор за прилаз и паркирање возила. Нису дозвољене делатности које врше штетне
утицаје на околину, као и изградња угоститељских објеката и радионица, у којима
постоји могућност емисије буке, аеро или других врста загађења. Препоручују се
комерцијалне, услужне и остале делатности које подразумевају канцеларијско
пословање, као и занатско-услужне делатности као што су: приозводња и продаја
пекарских производа, производа текстила и галантерије, производа од дрвета, папира,
картона, плуте, сламе и других плетарскух материјала, керамичких предмета, накита,
музичких инструметана, играчака и игара, уз услов да је производња ограничена
и/или уникатна.
(У свим случајевима где је наведено да се условљава ограничена и/или уникатна производња, до доношења одговарајућих аката из области заштите животне средине, а
који ће између осталог дефинисати капацитете који не могу вршити негативне утицаје
на околину, максимална површина простора у ком се обавља предметна делатност је
70 м2). Из сектора услуга дозвољени су: лекарске ординације и апотеке, делатност
путничких агенција и туроператера, туристички смештај у домаћој радиности,
кетеринг (са додатно условљеном ограниченом проузводњом), услуге финансијског
посредовања, телекомуникације и информационе технологије (уз додатну проверу
степена угрожености средине техничком опремом), одржавање и поправка моторних
возила (изузев оправки каросерије, прања, бојења, полирања и сл.), трговина на мало
(осим трговине моторним возилима и мотоциклима), продаја робе широке потрошње,
поправка предмета за домаћинство, активности везане за некретнине, изнајмљивање
(аутомобила, мотоцикала, канцеларијске опреме и машина, као и других предмета за
домаћинство и личну употребу), хемијско чишћење, фризерски, козметичарски и
слични третмани.

 Општи

услови за изградњу објеката
Објекте градити као индивидуалне или двојне објекте уличног низа.
Објекти су орјентисани на задате главне или унутрашње грађевинске линије, дате на
графичком прилогу “План нивелације и регулације са планом саобраћаја“- Локација 1.
Све грађевинске парцеле морају имати директан приступ на јавну површину, ширине
2,50м –минимално (у случају да се у дубини парцеле налазе паркинзи, мора им бити
обезбеђен приступ -пролаз), минималне ширине 3,00м
Овај пролаз не сме бити коришћен за паркирање, нити као улазно-излазна рампа за
подземну гаражу.
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објеката је (По)+П+1+Пк –максимално.
У случају да површине парцела не задовољављју дефинисане минималне површине,
спратност је (По)+П+1–максимално.
Максимални индекс заузетости парцеле je 40%, а.максимални индекс изграђености
је 1,2.
. Подземне етаже могу имати већу површину од надземних делова објекта, при чему
грађевинска линија подземних етажа остаје у границама парцеле.
Приземље мора имати спратну висину од 4,20м -максимално (укључујући и међуспратну конструкцију) и то у односу на коту приземља, која је на +0.15 м од коте
терена.
Спратна етажа има максималну висину од 3,00м (укључујући и међуспратне слојеве),
а спратна висина за чисто пословне спратне етаже, може бити увећана за 10%.
Поткровље мора имати максималну висину надзидка 1,60м и мора бити заступљено
на минимално 50% обима завршне етаже.Дозвољено је формирање кровних баџа, са
двосливним или тросливним кровом и примењеним истим кровним покривачем као
на основном крову. Ширина баџе, односно простора над којом се формира кровна
баџа је 3,00 м-максимално. Калкански зид баџе мора бити у вертикалној равни
фасаде објекта, а косина кровних равни на баџи мора бити таква да обезбеди мању
висину слемене линије баџе у односу на слемену линију главног крова.
Кровне баџе морају бити симетрично распоређене и усаглашене по типу и осталим
стилским одликама Прозорски отвори и/или балконска врата на баџи, морају бити
истоветни по типу, модуларној висини и ширини са осталим отворима на фасади.
Главни кров је обавезно кос, нагиба кровних равни до 33°-максимално, а сливови ка
јавној површини и сопственој парцели. Максимална кота слемене линије објекта је
+10.70 м.(у односу на коту приступног тротоара), тако да косина крова, без обзира на
ширину разапињања кровне конструкције и врсту покривача, мора бити прилагођена
задатој максималној висини слемена. Испуст крова је једнак ширини венца-максимално. Уколико се грађевинска линија горњих етажа поклапа са регулационом
линијом, над јавном површином су дозвољени само испади лођа и то у ширини од
0,30 м-максимално. Изградња мансардних кровова и више поткровних етажа није
дозвољена (уколоко се због распона кровне конструкције у таванском делу формира
одређени корисни простор, мора се користити искључиво као део дуплекс станова, а
никако као посебна етажа у поткровљу).
 Број

станова
Максимални број станова у објектима са спратношћу (По)+П+1+Пк је три, односно
четири на парцелама са два стамбена објекта. Максималан број стамбених јединица
на парцелама чија је површина мања од минимално датих у условима парцелације,
је два (ово важи и за угаоне парцеле)
На угаоним парцелама, чија је површина већа од минималне, број станова је
4-максимално, али уз услов да је то једини стамбени објекат на парцели и да су прилаз
и паркирање (један стан/једно паркинг место) обезбеђени на сопственој парцели.

 Положај

објекта на парцели
Објекти уличног низа морају бити удаљен минимално 4,00м. од објеката на суседној
парцели (1,00м и 3,00м од суседних међа).
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удаљени минимално 4,0м.(са изузетаком у случају реконструкције постојећег стања,
уз посебно прибављену сагласност суседа).
Уколико је објекат удаљен мање од 1,0м од бочне границе грађевинске парцеле,
укуључујући и изградњу на међној линији, потребно је прибавити сагласност за
градњу свих корисника (сукорисника) суседне парцеле.
У случају изградње на међи, на међашњем зиду нису дозвољени отвори, а уколико је
објекат удаљен мање од 2,50м. од бочне границе парцеле. дозвољено је постављање
отвора са високим парапетом.


Изградња других објеката на парцели
На парцелама већим од минималних се као засебни објекти могу градити и други
објекти (становања, пословања или помоћни објекти), али под условом да грађевинска
линија другог објекта, без обзира на његову намену, буде иза главне грађевинске
линије и да се тиме не премашују постављени урбанистички параметри за парцелу.
Највећа спратност другог стамбеног објекта на парцелама већим од минималних
грађевинскх парцела за ову подзону (00.04.00ha.+10%) је (По)+П+1, а максималан
број станова у овим објектима је један. Услови за постављање других објеката на
парцели у односу на бочне међе су исти као и за главни објекат.
Постојеће катастарске парцеле, чија је величина испод 00.03.00 ha, по капацитету не
испуњавају услов за изградњу другог објекта.
Помоћни објекти и гараже могу имати максималну спратност П (приземље), максималну бруто/грађевинску површину 50 м2 (укупно на парцели), а постављају се на
1,00м -максимално од ближе међе. У унутрашњости парцела није дозвољено постављање монтажно-демонтажних пословних објеката.

 Уређење

слободних површина и ограђивање парцела
На парцели је потребно обезбедити минимално 30% зелених (незастртих) површина,
са изузетаком угаоних парцела, где треба обезбедити мин.20% зелених површина.
Предбаште озеленети декоративним врстама, а остали део парцеле према жељи и
потребама инвеститора.
Грађевинске парцеле се могу ограђивати зиданом оградом висине до 0.90м ( у односу
на коту тротоара), или транспарентном оградом и живицом, висиме 1,40м.-максимално.
Зидана ограда до саобраћајнице није дозвољена. Одступање од услова за ограде према
улици није дозвољено, осим у висини и то до 0,20м.-максимално.
Према суседним грађевинским парцелама могуће је поставити живу-зелену, или транспарентну ограду до висине од 1,40 м или зидану ограду максималне висиме 0.90м
Одступање од утврђених висина ограде према суседним парцелама је могуће само уз
међусобну сагласност корисника (сукорисника).
Објекти са пасажима могу имати капије, а крила врата и капија се не могу отварати
према регулационој линији. Код стамбено-пословних објеката, обавезно раздвојити
улазе у пословни и стамбени део објекта.
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за интервенције на постојећим објектима
Сви постојећи објекти, осим објеката за рушење у циљу реализације јавног инереса,
се задржавају.
Дозвољава се доградња до регулације и надзиђивање постојећих објеката, према истим
условима који важе и за изградњу нових, као и промена постојећих намена у намене
дефинисане овим Планом, уз услов да то не доводи до премашивања постављених
урбанистичких параметара. Уколико постоји више власника над једним објектом,
надзиђивање се мора вршити над целим објектом истовремено, уз сагласност свих
корисника.
У случају изградње на међи, на међашњем зиду нису дозвољени отвори, а уколико је
објекат удаљен мање од 2,50м. од бочне границе парцеле дозвољено је постављање
отвора са високим парапетом.
Уколико се постојећи објекти на којима је планирано дозиђивање или надзиђивање,
или било каква реконструкција, налазе на растојању мањем од дефинисане минималне
унутрашње грађевинске линије, што подразумева и изградњу на међи, потребно је
обезбедити сагласност суседа. Отварање прозора на међашњем зиду није дозвољено.
Постојећи помоћни објекти могу се задржати, али по условима који важе за изградњу
нових.
Објекти на катастарским парцелама које по капацитету задовољавају услов минимамалних грађевинских парцела (00.01.00 ha.и минималну ширину фронта од 7,0м),
дефинисани су посебним условима.
За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног инереса, дозвољена је само санација зграде.



Посебни услови за изградњу објеката
(услови за кат.парцеле бр.1419/2 и 1417/4)
По издвајању делова парцела за јавну површину, делови предметних катастарских
парцела, који остају као посебне грађевинске парцеле, карактерише врло ограничен
капацитет, тако да су за њих услови нешто измењени.
Посебни услови су следећи:
- задржава се планирана спратност по општим условима за зону (По)+П+1+Пк-миним.
али су промењени основни урбанистички параметри, тако да је за кп.бр.1419
максимални индекс заузетости парцеле 60% и максимални индекс изграђености
парцеле je 1,8, а за кп.бр.1417/4, максимални индекс заузетости парцеле 80%, са
максималним индексом изграђености од 2,4.
- планирани објекти могу бити постављени на бочне међе без сагласности корисника
суседних парцела, у оквиру максималне зоне изградње (максимална зона изградње
ових приказана је на графичком прилогу “План нивелације и регулације са планом
саобраћаја -Локација 1)
- на парцелама није дозвољена израдња других објеката, тако да потребан помоћни
простор (гаражирање и станарске оставе), мора бити обезбеђен у главном објекту
- обезбедити минимално 15% (на кп.бр.1419/2), односно 10% (кп.бр.1417/4) зелених
(незастртих) површина
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 изградња и уређење парцела радне зоне (B3)
За ови зону важе сви општи усклови из основног планског документа.
Ова целина завршава улични низ Новопројектоване 1, а са источне стране граничи са
улицом “Јеврејска“.
Због специфичности локације, капацитета и степена уређености постојећег грађевинског фонда, максимално је уважавано фактичко стање.
 Намена

објеката
За ову подзону дозвољене су следеће намене: занатска производња, сервиси, услужне
делатности и компатибилне намене са опште дефинисаном. Дозвољавају се и делатности из области саобраћаја и веза, као и кз сектора услуга - хотелијерство (хотели
и ресторани) и трговина на велико (предметима за домаћинство, храном, пићем,
дуваном, машинама, уређајима и опремом и сл.).
Индустријска производња и делатности које производе буку и друга загађења нису
дозвољени (о потреби израде елабората обавезно је прибављање мишљења надлежних
служби). У овој зони становање је изричито забрањено.

 Општи

услови за изградњу објеката
Обавезна је изградња објеката пословања, који су орјентисани на регулациону линију
приступне улице (Новопројектована 1). Грађевинске линије објеката су повучене у
односу на регулацију и дате су у графичком прилогу “План нивелације и регулације
са планом саобраћаја“.-Локација 2.

 Спратност

објеката је (По)+П+2+Пк-максимално.
Максимални индекс заузетости износи 60%, а максимални индекс изграђености је 2,5.
Саобраћајно решење из основног планског документа, који је у обухвату локације
2, овим Планом је задржано, тако да је обезбеђен директан приступ парцелама са
постојећег и новопланираног дела улице Новопројектована 1. Приступ из улице
“Јеврејске“ (која је уједно и деоница магистралног пута М-21 и регионалног пута
П-208), није дозвољен.
Подземне етаже објекта могу да заузимају већу површину од надземних делова, већ
у зависности од обавезног задатог параметара за минимални проценат озелењавања
парцеле. Грађевинска линија подземне етаже мора бити у границама парцеле.
Максимална површина подземног дела објекта износи 75% површине грађевинске
парцеле.
Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних oбjeкaтa и мaгaцинa je
12.0 м. У oквиру тe висинe дoзвoљeнa je пoдeлa нa вишe eтaжa. За административне
објекте важе задате спратне висине као и за пословне просторе у зонама становања.
Максимална висима надзидка у поткровљу је 1,80м. Препоручују се коси кровови,
нагиба кровних равни до 40°.
Објекат мора бити удаљен најмање 4,50м. од објекта на суседној парцели (1,50м и
3,00м од суседних међа). Уколико је објекат удаљен мање од 1,0м од бочне границе
грађевинске парцеле, потребно је прибавити сагласност свих су/корисника
суседне парцеле.
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компатибилне намене као што су магацини надстрешнице, потребна постројења и
опрема, инфраструктурни објекти и слично, али под условом да се тиме не премашују
постављени урбанистички параметри. Помоћни простор сместити у оквиру приземља
или подрума главног објекта, или у посебним објектима максималне површине 100 м2.
С обзиром на изузетно атрактивну локацију улазно-излазног правца у град и достигнуте
естетске карактеристике изграђених објеката, сви планирани објекти треба да буду
стилистички усклађени са доминантном стилском орјентацијом у зони.

 Уређење

слободних површина и ограђивање парцела
На новим комплексима, потребно је обезбедити минимално 20% зелених површина.
Избор зеленила и партерно уређење су по избору инвеститора.
Све манипулативне и колске површине морају имати извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу
са угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa Одвођење атмосферских вода не сме бити
преко суседне/их парцела.
Све парцеле се могу оградити оградом до максималне висине 2,20м. Према јавној
површини, ограде су обавезно транспарентне.

 Посебни

услови за изградњу објеката
За парцелацију и препарцелацију земљишта, као и за изградњу објеката обавезна је
израда Урбанистичких пројеката. Ако намена и капацитети објеката то захтевају,
потребна је и израда одговарајућих елабората за заштиту животне средине (обавеза
инвеститора је да о потреби израде ових елабората прибави мишљења надлежних
служби). Израда Урбанистичких пројеката није обавезна у случају изградње администреативних објеката, надстрешница, магацина и сл. унутар постојећих комплекса и уз
услов да планирани објекти не заузимају више од 20% комплекса и нису условљени
израдом еколошких елабората.



Посебни услови за изградњу објеката
На идејна решења фасада планираних објеката уличног низа, као и рекламних паноа
на објектима, излога и сл.који су планирани на уличној фасади, обавезно је прибавити
мишљење Комисује за планове, односно органа и организација чије су надлежности
дефинисане општинским одлукама или решењима.
Постављање објеката типа летње баште, јавни тоалети, рекламни панои и постаменти,
биће дефинисани посебним општинским актом (Програмом за постављање пословних
и других објеката на јавним површинама).

2.2. Услови прикључења на комуналну инфраструктуру
Инвеститори објеката су дужни да пре израде Главног пројекта, прибаве појединачне
услове за прикључење на комуналну инфраструктуру у складу са чланом 103. Закона
о планирању и изградњи. Прибављени услови треба да буду део Главног пројекта.
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Услови за ограђивање парцела дати су у поглављу “Правила за постављање, изградњу и
реконструкцију објеката и уређење парцела по зонама“.
Постојеће грађевинске парцеле, до реализације планираног стања, могу се ограђивати
у складу са чланом 29. важећег Правилника о општим условима о парцелацији и
изградњи и садржини, условима и поступку издавања Акта о урбанистичким условима
за објекте за које одобрење за изградњу издаје Општинска, односно Градска управа.

2.4. Правила и услови за евакуацију отпада
У оквиру свих парцела или објеката, потребно је обезбедити простор за смештај контејнера.
Посуде за смеће није дозвоњено постављати у оквиру регулације приступних улица.

2.5. Уређење слободних површина на парцели
Дати су у поглављу “Правила за постављање, изградњу и реконструкцију објеката и
уређење парцела по зонама“.

2.6. Услови за обнову и реконструкцију објеката
Приликом обнове и реконструкције објеката, морају се поштовати услови и правила која
су дефинисана у поглављу “Правила за постављање, изградњу и реконструкцију објеката
и уређење парцела по зонама“.
Не могу се реконструисати објекти или њихови делови који се налазе између регулационе и грађевинске линије, или се налазе на парцелама или деловима парцела, које су
предвиђене за формирање јавних површина, дефинисаних овим Планом

2.7. Услови за архитектонско и естетско обликовање
Услови за архитектонско и естетско обликовање за сваку зону обрађени су као саставни
део “Правила за постављање, изградњу и реконструкцију објеката и уређење парцела
по зонама“

2.8. Услови за кретање хендикепираних лица и лица са посебним потребама
Приликом реконструкције постојећих и изградње планираних јавних објеката, обавеза
инвеститора је да изпоштује све услове из важећег Правилника и обезбеде неометан
приступ и коришћење хендикепираним лицима, старима, родитељима са децом и осталим лицима са посебним потребама.
Обезбеђивање приступа објектима у сладу са важећим прописима из ове области, важи
за објекте услужних делатности (трговина, сервиси и сл.)
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3.

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

3.1. Статус планске документације
3.1.1. Списак планова или њихових делова који се стављају ван снаге или остају
да важе доношењем плана
Доношењем Плана детаљне регулације, у оквиру граница овог плана, престаје да се
примењује део Плана детаљне регулације "Доњи шор II" у Шапцу, који је обухваћен
границом овог плана.
Сви други непоменути елементи Плана, се дају према Правилнику о општим условима
о парцелацији, изградњи и садржини, условима и поступку издаваља Акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно
градска управа, ако су у сагласности са дефинисаним посебним условима
("Сл.гласник РС", бр.75/03)

3.2. Фазност изградње
Приоритет за реализацију овог Плана је формирање јавног грађевинског земљишта, а
пре свега парцела унутарблоковских саобраћајница (на локацији 1-колско пешачке
улице Нова 1 и пешачких површина, које је повезују са осталим саобраћајницама и
на локацији 2 -продужетак Новопројектоване 1)
Тиме ће се стећи услови за формирање нових површина за изградњу објеката и у
потпуности обезбедити директан приступ са јавне површине постојећим или планираним објектима.
Парцелација и препарцелација осталог грађевинског земљишта ће се реализовати према
потребама заинтересованих корисника. Исто тако, сви радови на уређењу појединачних
локација могу се изводити фазно, према потребама инвеститора, али у складу са
решењима које доноси План.

3.3. Локације за које је неопходна израда Урбанистичког пројекта
или верифукација Идејног пројекта
Локације за које је неопходна израда Урбанистичког пројекта:
 зa објекте послобних комплекса у радној зони (B3)
 зa објекте уличног низа ул.“Милоша Поцерца“ и Нова 1 (D1)
За изградњу свих осталих објеката, издаће се Извод из плана.
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2. ГРАФИЧКИ ДЕО
Саставни део Плана детаљне регулације су следећи графички прилози:
1. Приказ локација ...............................................................................................1:2000
2. Геодетска подлога (Локација 1 и 2) ...............................................................1:1000
3. Извод из Плана детаљне регулације "Доњи шор II" у Шапцу
"Карта зона" (Локација 1 и Локација 2) ………………………………..........1:1000
4. Граница плана са границом јавног и осталог земљишта
(Локација 1 и Локација 2) ............................................................................. 1:1000
5. Карта зона (Локација 1 и Локација 2) ........................................................ 1:1000
6. План нивелације у регулације са планом саобраћаја
(Локација 1 и Локација 2) .............................................................................. 1:1000
6а. Карактеристични попречни профили саобраћајница .................................. 1:100
7. План водовода и кaнализације
(Локација 1 и Локација 2) ................................................................................1:1000
8. План електроенергетске и TT-мреже
.(Локација 1 и Локација 2) ................................................................................1:1000
9. План гасоводне мреже, топлификације и КДС- планирано стање
(Локација 1 и Локација 2) ................................................................................1:1000
10. Синхрон план инсталација ..............................................................................1:1000
11. План парцелације јавних површина
(Локација 1 и Локација 2) ............................................................................... 1:1000

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА
Докиментација која је саставни Плана детаљне регулације:
(Сви услови прибављени за потребе израде ПДР "Доњи шор II" у Шапцу ("Сл .лист
oпштине Шабац , бр.12/08), важе и за подручје и у обухвату овог Плана):
1. Услови за израду Плана детаљне регулације "Доњи шор II" Шапцу, Министарства
унутрашњих послова, Сектор за заштиту и спасавање, Одсек за заштиту и спасавање у
Шапцу, 06/03 бр.217-547/07. од 30.07.2007.
2. Oбавештење у вези израде Плана детаљне регулације "Доњи шор II" Шапцу,
Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру
инт.број 2740-3, од 20.08.2007.
3. Технички услови за израду техничке документације ЈП ЕПС -"Eлектросрбија" доо
Краљево, Eлектродистрибуција Шабац, бр.03-1799 oд 13.09.2007.
4. Сагласност JKП "Водовод-Шабац", Служба развоја и инвестиција, нa План детаљне
регулације "Доњи шор II" Шапцу, бр.SR-332/07 oд 10.09.2007.

-285. Услови и подаци од интереса за израду Програма за план детаљне регулације
"Доњи шор II" Шапцу, “Tелеком Србија”, ИД регија Београд, ИЈ Шабац,
бр.2101/2120- 2371/3952 -СЂ, oд 01.11.2007.
6. Mишљење о потреби израде Стратешке процене утицаја на животну средину,
Општинске управе, Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове,
бр.501-439/2007-08, oд 27.12.2007.
7. Oдлука о изради ПДР "Доњи шор II/1" Шапцу, бр.020-46/09-13, од 16.04.2009.
(Сл.лист града Шапца“ бр.07/09)
8. Oдлука да се не израђује стратешка процена утицаја за План детаљне регилације
"Доњи шор II/1" у Шапцу бр. 020-47/09-13, од 16.04.2009.(Сл.лист града Шапца“
бр.07/09)

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од објављивања у "Сл.листу
града Шапца".

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

Брoj:_______________________

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

_______________________
Слободан Мирковић

ГРАФИЧКИ ДЕО

