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На основу члана 39. и 54. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 47/03
и 34/06), Генерални план за Шабац и приградска насеља Мajур, Jeврeмoвaц, Пoцeрски
Причинoвић, Jeлeнчу и Мишaр ("Сл. лист општине Шабац", бр. 10/08) и члана 26. и 60.
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:

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
А. УВОД
1.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
-

-

2.

Закон о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр 47/03 и 34/06),
Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле
урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни
увид ("Сл. гласник РС", бр. 12/04),
Статут општине Шабац ("Сл.лист општине Шабац" бр. 8/02 и 24/04),
Генерални план за Шабац и приградска насеља: Мajур, Jeврeмoвaц,
Пoцeрски Причинoвић, Jeлeнчу и Мишaр («Сл. лист општине Шабац,
бр. 10/08),
Програм Плана детаљне регулације, «Доњи Шор 3», ЈУП “План” – Шабац,
2008., и Одлука о изради плана

ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Циљ израде Плана детаљне регулације је формирање планског основа за програмско и
просторно унапређење у складу са захтевом инвеститора, у циљу утврђивања јавног
интереса и парцела намењених јавном коришћењу, као и услова за изградњу објеката
на осталом земљишту, чиме би се омогућило рационалније коришћње грађевинског
земљишта у обухвату плана и ефикасно решавање имовинско-правних односа на
локацији.
Планом се предвиђа:
 oсновна подела земљишта на јавно и остало грађевинско земљиште, односно
редефинисање јавног и осталог грађевинског земљишта, као основа за утврђивање
јавног интереса на површинама које су планиране као јавне површине (јавне
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саобраћајне површине и површине за објекте јавног коришћења - зелена пијаца,
трафо-станице и сл.)
 утврђивање намене јавног и осталог грађевинског земљишта
 успостављање оптималне регулације обимних саобраћајних површина и
саобраћајница унутар блокова, као и важећих урбанистичких норматива и стандарда, а
у циљу обезбеђивања колског или колско-пешачког приступа свим објектима,
разграничења колских и пешачких површина и максималног броја места за
стационарни саобраћај.
 дефинисање регулационих, нивелационих и техничких решења за грађевинске
парцеле и изградњу објеката на њима.
 опремање подручја у обухвату плана потребним објектима и преносном мрежом
техничке инфраструктуре
3.

ОБУХВАТ ПЛАНА

План обухвата подручје омеђено спољном регулацијом улица Проте Смиљанића и
Војводе Мишића, и унутрашњом регулацијом улица Краља Милутина (Ш.Косијер) и
Милоша Поцерца у Шапцу, све КО Шабац, са укупном површином од око 10 93 93ha
(укључујући и поменуте улице).
Бројеви катастарских парцела приказани су на свим графичким прилозима, у размери
1:500.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела са графичког
прилога, важе подаци са графичког прилога.
4.

ИЗВОД ИЗ ГП ЗА ШАБАЦ И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА

У графичком прилогу «Извод из Генералног плана» дат је приказ у подручју обухвата
ПДР Типичних насељских целина и зона планираних Генералним планом за Шабац и
приградска насеља, и то:
- ТНЦ1- градски центар, пословање, јавне функције и становање високих густина;
- Становање као преовлађујућа намена –дефинисано као:
- ТНЦ 3а - типична целина класично становање високих густина, и
- ТНЦ 4 - типична целина становање средњих густина ,
- ЗПС 7ц – зона зелене пијаце и продаје занатских производа, и
- ЗПС 1ц – зона терцијарне делатности (бензинска пумпа).
Намена површина и објеката у оквиру ПДР максимално је усклађена са решењем из
Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мajур, Jeврeмoвaц, Пoцeрски
Причинoвић, Jeлeнчу и Мишaр («Сл. лист општине Шабац, бр.
) (у даљем тексту
Генерални план).
Параметри за паркирање по Генералном плану су предвиђени за сваки нов стан једно
паркинг место, на сваких 65 м2 једно паркинг мсто.

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.

НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

1.1.Опис карактеристичних намена у оквиру плана
Намена површина и објеката у оквиру ПДР усклађена је са решењем из Генералног
плана .
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Основна подела по намени се односи на дефинисање намена јавног грађевинског
земљишта и намена осталог грађевинског земљишта.
Јавним грађевинским земљиштем обухваћене су следеће површине:
 Површине у регулацији саобраћајница и остале- – колске, колско-пешачке, пешачке
површине-платои, пијачни плато, паркинзи и зоне за паркирање, као и парцеле трафо
станица . Планиране су у свему према важећим условима и стандардима за ову врсту
објеката.
Планирана саобраћајна матрица се ослања на постојећу, а конципирана је тако да
обезбеђује приступ највећем броју појединачних парцела, где год је такво решење било
рационално и у просторно-физичком смислу могуће. Регулационе ширине изграђених
саобраћајних површина су кориговане тамо где се планира интензивнија градња са
знатним повећањем броја станова-корисника, што подразумева повећану потребу за
јавним саобраћајним површинама.
- Јавне зелене површине
У обухвату плана не постоји већа зона зеленила.
Зелене површине се задржавају на као “линијско“ зеленило у оквиру регулације
саобраћајница (дрвореди и мање травнате површине).
- Површине (парцеле) за комуналне објекте.
У састав ових површина улазе припадајуће постојеће и новоформиране парцеле за за
објекте од јавног интереса, трафо-станице и зелена пијаца.
На осталом земљишту дефинисане су следеће намене:
- ТНЦ1-пословање, јавне функције и становање високих густина;
- Становање као преовлађујућа намена –дефинисано као:
ТНЦ 3 - типична целина становање високих густина на постојећим или
новоформираним грађевинским парцелама, организовано као вишепородично
становање, и
- ТНЦ 4 - типична целина становање средњих густина на постојећим или
новоформираним грађевинским парцелама, организовано као индивидуално,
породично или вишепородично становање.
У зони пијаце Живинарник на осталом грађевинском земљишту планиране су следеће
намене:
- пословање са становањем- малих до средњих густина становања,
- пословање услужно снабдевачког типа, и
- постојећи објекат бензинске пумпе.
На графичком прилогу “Јавно и остало грађевинско 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 “Јавно и
остало грађевинско земљиште“, важе подаци из графичког прилога.
Намена површина је дефинисана графичким прилогом «План намене јавних и осталих
површина са планом саобраћаја».

1.2. Попис катастарских парцела за јавне намене
Катастарске парцеле које целе или у деловима формирају јавно грађевинско земљиште
су:
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1/
Катастарске парцеле у корисничком статусу СО Шабац или других јавних
предузећа и организација, а које по плану детаљне регулације, целе или делимично
формирају јавно грађевинско земљиште су:
Кат.парц.бр. 1264/1-део, 3105-део, 3160/4-део (ул.“Војводе Мишића“); 1267
(ул.“Проте Смиљанића“); 1255-део, 1321-део, 1323-део, 1331/4, 1471/1-део, 2045/23,
1467/2-део (ул.“Радничка“); 1523/1, 1471/1-део, 1523/2-део (ул.“Жике Поповића“);
кат.парц.бр. 1468/3, 1470/2, 1469/2, 1470/3, 2045/37, 2045/42, 2045/38, 2045/39, 2045/40,
2045/41, 2045/55, 2045/43, 2045/44, 2045/46, 2045/47, 2045/48, 2045/49, 2045/51,
2045/52, 2045/53, 2045/54, 2045/45, 2045/50, 2045/69, 2045/70, и делови кат.парц.бр.
1255, 1261, 1321, 1323, 1467/2, 1470/6, 2045/36, 2045/3, 2045/65 све КО Шабац.
2/
Катастарске парцеле које по катастарском стању чине остало земљиште, а по
Плану детаљне регулације, целе или делимично улазе у формирање јавних површина
су:
Целе кат.парц.бр. 1472/4, 1250/2, 2045/27, 3160/3, 2045/25, 3160/4;
Делови кат.парц.бр. 1253/1, 1320, 1262/3, 1322/2, 1455, 1453, 1450/2, 1450/1,
1448/2, 1456/2, 1457/2, 1461/3, 1463/2, 1465/3, 1325/2, 1328/1, 1327/2, 1329/2, 1331/3,
1456/1, 1457/1, 1461/2, 1463/1, 1465/2, 1466/2, 1467/4, 1467/1, 1466/4, 1466/3, 1466/5,
1466/6, 1468/1, 1469/3, 1470/4, 1470/1, 2045/64, 2045/71, 3160/1, 1522/1, 1521/2, 1522/2,
све КО Шабац.
У случају неусаглашености текстуалног и графичког дела, важе границе дефинисане
графичким прилогом.
У случају неусаглашености графичког приказа и катастарског стања парцела, важи
катастарско стање.

Парцеле јавне намене приказане су на графичком прилогу "План парцелације јавних
површина са правилима парцелације осталог земљишта". Услови за уређење и
изградњу парцела јавне намене дати су у поглављу Урбанистички услови за јавне
површине и објекте.
У случају неусаглашености текстуалног и графичког дела, важе границе дефинисане
графичким прилогом.
У случају неусаглашености графичког приказа и катастарског стања парцела, важи
катастарско стање.
1.3. Могуће трансформације планираних јавних намена
Кроз израду техничке документације за реконструкцију постојећих и изградњу нових
саобраћајница дозвољене су мање трансформације попречних профила у оквиру
планом предвиђене регулације улица, као и градња додатних инсталација под условом
да се не угрози функционисање инфраструктурних система предвиђених овим планом.
За све овакве објекте неопходно је прибавити сагласност свих надлежних јавних
комуналних предузећа чије се инсталације налазе у профилу саобраћајнице.

1.4. Остало грађевинско земљиште и компатибилност
У оквиру осталог грађевинског земљишта, у односу на преовлађујућу намену
објеката, начин формирања и коришћења парцела као и могућност увођења
компатибилних намена, издвојене су следеће карактеристичне намене простора, које
одговарају карактеристичним зонама, односно целинама:
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1. пословање, јавне функције и
становање високих густина
2. становање средњих густина
3. Пословање
4. Пословање са становањем
5. бензинка пумпа
Под пословањем се подразумевају и комерцијалне и угоститељске делатности. Нису
дозвољени садржаји који угрожавају животну средину буком, мирисима или
загађењем ваздуха.
У зони пијаце, приземља свих планираних објеката оријентисана ка јавној површини
не могу бити стамбеног карактера.

1.5. Табела биланса површина
Грађевинско
земљиште
Jaвно грађевинско
земљиште и oбјекти
од jaвног интереса

Намена
oбодне саобраћајнице
међублоковске и
унутарблоковске
саобраћајне површине и
платои
зелене површине

0,6823 ha

зелена пијаца
трафо станице

0,2102 ha
0,0382 ha

Укупно јавно:
Oстало грађевинско
земљиште

0,3468 ha

-

1,2775 ha
пословање, јавне функције и
становање високих густина
становање средњих густина

4,2471 ha

Пословање

0,1353 ha

Пословање са становањем

0,0782 ha

бензинка пумпа

0,0197 ha

Укупно oстало:

УКУПНО:

Површина /ha/

3,3887 ha

7,869 ha
сa oбодним
саобраћајницама
без oбодних саобраћајница

9,1465
8,4642
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2.

КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Карактеристичне зоне и целине се дефинишу у односу на постојеће блокове што је у
Плану означено на следећи начин: постојећи блокови и планирани блокови словима А,
B и C. Границе целина и зона поклапају се са регулационим линијама одговарајућих
блокова тј. регулацијом јавних простора око целина и зона, односно дефинасане су
линијом границе целина и зона, као што је приказано у графичком прилогу "План
подела на целине и зоне". Регулационе линије нових блокова, односно зона А, B и C су
дефинисане аналитички у графичком прилогу "План нивелације и регулације".
Карактеристичне целине и зоне су одређене на основу постојећег стања изграђености,
типа и обима планираних интервенција, намене и власничког статуса земљишта.

ТНЦ 1 – Типична целина пословање, јавне функције и становање
Дефинисана у блоку А на углу улица П. Смиљанића и М. Поцерца, обухвата
групацију парцела већих површина и претежно мешовитог власничког статуса
(општина Шабац и остали сукорисници). На углу се дефинише нова регулација, ради
уједначавања профила ул. П. Смиљанић. Угао-целина гравитира тргу «код Зоркиног
солитера».

ТНЦ 3а – Типична целина становање високих густина
Дефинисана у блоку А и блоку B на угловима улица П. Смиљанића и Радничка,
обухвата групацију парцела са већ постојећим објектима колективног-вишепородичног
становања, и дефинисана у блоку C обухвата групацију парцела у ул. Ж. Поповића
између улица Радничка и В. Мишића, па даље први ред парцела до улице В. Мишића,
и већу групацију парцела , тј. део блока према улици Краља Милутина.

ТНЦ 4 – Типична целина становање средњих густина
1. Дефинисана у средишном делу блока А између улица М. Поцерца и Радничке,
од границе ТНЦ 1 И ТНЦ 3а до првог реда објеката у низу уз ул. Ж. Поповић и зелене
пијаце, где се према затеченим карактеристикама и тенденцијама изградње
диференцира низ уз ул. М. Поцерца, низ уз ул. Радничка и средишни део блока.
2. Дефинисана, такође у претежном делу блока B, од ул. П. Смиљанића до зоне
зелене пијаце, односно између улица Радничка и В. Мишића где се према затеченим
карактеристикама и тенденцијама изградње диференцира низ уз ул. В. Мишића, низ
уз ул. Радничка и средишни део блока.
3. Дефинисана у средишном делу блока А између улица М. Поцерца и Радничке,
од границе ТНЦ 1 И ТНЦ 3а до првог реда објеката у низу уз ул. Ж. Поповић и зелене
пијаце, где се према затеченим карактеристикама и тенденцијама изградње
диференцира низ уз ул. М. Поцерца, низ уз ул. Радничка и средишни део блока.

ЗП - Зона зелене пијаце
Зона је дефинисана у деловима сва три блока – А, B и C, дуж улице Ж. Поповић са
диференцираним подзонама-групацијама парцела-објекат, намена: пословање са
становањем (ЗП 2, ЗП 3 и ЗП 4) , пословање (ЗП 5 и ЗП 5а) ( и објекти на пијаци-ЗП
1), и бензинска пумпа (ЗП 6).
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3. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ
3.1. Јавне саобраћајне површине
3.1.1. Колски, колско-пешачки, пешачки и стационирани саобраћај
Подручје у предложеном обухвату плана, ограничено је на североистоку улицом
«Милоша Поцерца», даље на северозапад улицом «Проте Смиљанића» (до раскрснице
са улицом Војводе Мишића). Југозападна граница је улицом Војводе Мишића, од
улице Проте Смиљанића до улице Краља Милутина и даље улицом Краља Милутина,
до раскрснице са улицом Милоша Поцерца.
Основни проблеми које је овим планом потребно решити су следећи:
дефинисање колских и колско-пешачких пролаза у блок, што за последицу има
уређење унутрашњих делова блока и формирање катастарских парцела које
немају директан, а често ни индиректан приступ на јавну површину.
редефинисање стамбених улица које омогућавају несметани приступ и проток
пешака и возила кроз централни део блока, и повезују улице Војводе Мишића и
Милоша Поцерца, као и улице Жике Поповића и Проте Смиљанића.
дефинисање пешачких зона у предметним улицама унутар блока, као и
пешачких комуникација са ободним улицама.
дефинисање, регулисање, и уређење површина за стационарни саобраћај уз
саобраћајнице, чиме би се избегла хaотичност у паркирању, успоставили ефикаснији
саобраћајни токови, и трајно обезбедио потребан простор за паркирање на
неискоришћеним површинама.
Оваквим решењем саобраћајних токова добија се око 50 нових места за
паркирање у улици Војводе Мишића, (што се сматра најзначајнијом интервенцијом)
као и новоформиране зоне за паркирање у улицама Радничка и Жике Поповића, што би
уз постојеће зоне за паркирање у ободним улицама 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 плана.
Попречни нагиби коловоза и простора за паркинг су 2,5%, а тротоара 2.0%.
4
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 хaбајућег 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.
Taбеларни приказ – биланс површина
Назив улице
Коловоз (m2)
Милоша Поцерца
Проте Смиљанића
1193.85
Војводе Мишића
4832.12
Приступна у В Мишића
971.85
Приступна за Т.С.из В.
245.25

Tротоари (m2)
2248.80
745.85
3804.39
547.01

Паркинг(m2)

991.14
614.79
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Мишића
Краља Милутина
Приступна за Т.С. из М.
Поцерца
Радничка од П.Смиља
нића до Жике Поповића
колско-пешачка из
Радничке улице
колско-пешачка из
Жике Поповића
Радничка други део
Жике Поповића од В.
Мишића до М.Поцерца

447.01

269.57

1533.40

672.00

632.38
740.80

510.00

335.86
1822.16
95.21
443.17
802.47
940.00

3.1.2.Платои
а) Плато у зони пијаце уз пословање
Плато се налази у зони пијаце (код «Синд»-а) и тренутно је у служби пијаце-има
надстрешницу са тезгама. Као варијантно решење предлаже се, уколико изостане
потреба за пијачну употребу уређење цветне баште или мини фонтане.
Обрада поплочавање.
Подлога и застор у зони уз објекте, треба да омогуће колски приступ за интервентна и
доставна возила.
У складу са поплочавањем треба да буде и материјализација евентуалне фонтане.
Урбани мобилијар, као и типове јавног осветљења, у зони пијаце обликовно и
функционално треба ускладити.
б) Нови мини Плато
Простор на углу ул Радничка и Ж. Поповић, на месту приземног пословног објекта
планирано је да се уреди као плато са јавном чесмом и клупама.
Обавезна је израда Урбанистичког пројекта којим ће се дефинисати остали услови за
уређење и изградњу платоа и јавне чесме.
3.2. Зелена пијаца
ПOДЗOНA ЗEЛEНА ПИJAЦА «ЖИВИНАРНИК»
ЗП 1
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Лoкaциjа зeлeне пиjaце сe зaдржaвa у постојећим границама.
Дoзвoљeнo je пoстaвљaњe тeзги, нaдстрeшницa, jaвних wc-a, oбjeкaтa упрaвe, сaнитaрнe и вeтeринaрскe
зaштитe и сл.
Зa изгрaдњу oбjeкaтa на локацији нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких прojeкaтa.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
 E 52 - Тргoвинa нa мaлo, oсим тргoвинe мoтoрним вoзилимa и мoтoциклимa,
нaмeнa
oпрaвкa прeдмeтa зa дoмaћинствo, aли сe дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или
oбjeкaтa
oгрaничeнa кoличинa (зaнaтскa прoизвoдњa)

Задржава се постојећа парцела.
прaвилa
пaрцeлaциje (Минимaлнa пoвршинa зa нoвe пиjaцe je 15 aри).
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приступи
пaрцeлaмa
услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити
приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.
пoдзeмнe eтaжe

грaђeвинскe линиje

удaљeнoст oд мeђa и сусeдa

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa
зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли
oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при
чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних
eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.
Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти
искључивo
нa
прeoвлaђуjућу
грaђeвинску линиjу улицe.
Нoви oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe
4,5м удaљeни oд мeђa.

крoвoви

пaркирaњe

Нa глaвним oбjeктимa су дoзвoљeнe
свe врстe крoвoвa. Нa oстaлим
oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси
крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд
нajвишe 33°.
пoдкрoвљa
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк
висoк нajвишe 1,80м.
oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa
oбjeкaтa и сa пaртeрних пoвршинa
ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их
пaрцeлa.
спрaтнoст
мaксимaлнo (Пo) Пр+1+Пк
Прoстoр зa пaркирaњe je oбeзбeдђен нa jaвним пoвршинaмa у нeпoсрeднoj близини
лoкaциjе, делимично у ул. Ж. Поповић и већим делом у улици В. Мишића на
новопланираном јавном паркингу.
У oквиру пoвршинa пиjaце дoзвoљeнo je пoстaвљaњe чeсми. Ниje oбaвeзнo
фoрмирaњe зeлeних пoвршинa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти
извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу.

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa
интeрвeнциje Сви прилaзи и улaзи мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи
нa пoстojeћим дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa
пoсeбним пoтрeбaмa.
oбjeктимa
изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
oгрaђивaњe
пaрцeлa
пoсeбни
услoви
oбjeкти
чиja
je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa зa прoдajу рaзнe рoбe ниje дoзвoљeнo.

Oгрaдa кoмплeксa пиjaце je трaнспaрeнтнa, висинe мaксимaлнo 220цм.
Пиjaца сe мoрajу oбeзбeдити oснoвнoм инфрaструктурoм.
Примeњуjу сe и сви услoви кojи сe oднoсe нa спeцифичну функциjу пиjaцa.
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo, прoмeнa
oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или
увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe нa oснoву
сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa
дeлaтнoсти.
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви».

3.3. Јавне зелене површине
Програмом плана се дефинишу карактеристичне партије условљене просторним
решењима обухваћеног комплекса.
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- зеленило уз саобраћајнице - улични дрвореди и улично линеарно зеленило
Зеленило у зони саобраћајница је пре свега у функцији санитарно-хигијенске заштите,
јер значајно умањује продор штетних гасова, прашине, чађи и буке.У циљу очувања и
унапређења система градског зеленила планирано је задржавање свих постојећих
линијских зелених површина које су у саставу тротоара и постојеећих квалитетних
уличних дрвореда, њихова допуна, евентуална потребна реконструкција или замена
неодговарајућих врста, као и даље проширивање мреже дрвореда у улицама које их
немају.
Приликом избора врсте дрвећа, определити се за оне врсте које су отпорне на услове
средине и које су већ успешно примењене за озелењавање овог подручја (Тилиа
грандифолиа, Тилиа аргентеа, Љуерцус сп, Платанус сп., Ацер псеудоплатанус, Ацер
платаноидес, Фраxинус сп. и сл.).
На новом паркинг простору у ул. В. Мишћа се планира садња дрворедних садница
високих лишћара за засену паркинг места. Дрворедне саднице се постављају на
размаку од око 7.50м, односно на свако треће паркинг место.
За засену паркинг места применити расаднички однеговане дрворедне саднице
високих лишћара које се одликују густом крошњом и отпорношћу на услове средине,
посебно на издувне гасове и прашину (Ацер псеудоплатанус, Ацер платаноидес, Тилиа
грандифолиа, Тилиа парвифолиа, Фраxинус сп. и сл.).
Зеленило у јавној употреби
Блоковско зеленило у оквиру парцеле(а) намењене вишепородичном становању у зони
3а, се штити и унапређује заменом оболелих стабала, реконструкцијом постојећих
зелених површина у контексту коришћења за основну намену парцеле, без могућности
постављања привремених објеката. Коришћење ових зелених површина је јавно.

4. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
4.1. Хидротехничка инфраструктура
4.1 Водовод
У циљу подизања квалитета снабдевања водом а услед повећавања густине
становања у предметном блоку , планира се замена постојећих водоводних
инсталација у улицама унутар блока ( Радничка и Жике Поповића) , новим
профила ø150мм.
-Радничка први део -347,0м , профила ø150мм;
-Радничка други део - 142,0м, профила ø100мм;
-Жике Поповића – 158,00м , профила ø150мм;
У новопројектованим улицама унутар блока , планира се изградња водоводне мреже
и то :
-Колско-пешачки прилаз из улице Ж.Поповић - 50,00м , профила ø80мм;
-Новопројекотвана улица – комплекс Сава- 134,0м , профила ø100мм;
Траса будућих водоводних инсталације, дефинисана је у простору геодетским
координатама темених тачака - табела је саставни део графичког прилога " План
водовода и канализације " .
Пројектоном документацијом , на будућој водоводној мрежи предвидети одговарајући
број протпивпожарних хидраната профила ø 80мм.
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Пројектовање и изградњу уличног водовода и прикључака , извести у складу са
Техичким условима ЈКП "Водовод-Шабац".
4.2 Kaнализација
У циљу ефикасније евакуације санитарно-фекалних и атмосферких отпадних вода,
планира се
изградња новог канализационих колектора општег система , у улици Радничка- други
део , профила ø300мм, пада Ј = 0.004 и укупне дужине 135,00м , са падм ка
канализационом колектору у улици Ж.Поповића.
У новопројектованим улицама уинутар блока ,планира се изградња :
- Колско- пешачки пролаз из ул.Ж.Поповића , колектор профила ø300мм, пада
,укупоне дужине 60,0м са падом Ј=0.005 ка колектору у улици Ж.Поповића;
-Новопројектоавана улица - комплекс Сава , колектор профила ø300мм, укуонwе
дужине 220,00м, са падом Ј= 0.004 ка колекторима у улици В.Мишића и М.Поцерца;
-Новопројектована улица са паркингом у Војводе Мишића , колектор профила
ø400мм, укуоне дужине 190,0м
са падом Ј=0.005 ка колектору у
ул.Војводе
Мишића;
Траса будућих канализационих инсталације, дефинисана је у просотру геодетским
координатама темених тачака - табела је саставни део графичког прилога " План
водовода и канализације " .
Пројектовање и изградњу уличних инсталација канализације и прикључака, извести у
складу са техичким условима ЈКП "Водовод-Шабац".

4.2. ТТ мрежа и објекти
Ради стварања могућности за квалитетно обављање ТТ услуга у обухвату плана
неопходно је реализовати следеће активности (у складу са техничким условима
Предузећа за телекомуникације ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА А.Д.Београд, Филијала ШабацВаљево од 24.09.2007.):

обезбедити трасу за изградњу ТТ канализације у улици В. Мишића (левом
страном) од ул. П. Смиљанића до ул. Краља Млутина;

обезбедити трасе за прелазе улице В. Мишића од сваког ТК окна.
Подземна ТТ канализација и ТТ каблови граде се под истим условима као подземни
електро-енергетски каблови, а који су дефинисани у следећем поглављу.

4.3. Електроенергетска мрежа и јавна расвета
Да би се како постојећи тако и планирани потрошачи ел. енергије квалитетно и сигурно
снабдевали истом, потребно је изградити одговарајуће електроенергетске објекте и
преносну електроенергетску мрежу.
На основу електроенергетских услова од стране ЈП Електродистрибуција Шабац и
предвиђене ангажоване ел. снаге нових потрошача планира се изградња нових трафо
станица.
Конкретно-планира се локација за још пет трафо таница 20/0,4кV и то:»П.
Смиљанића», «Милоша Поцерца», «Ваш стан», «Краља Милутина» и «Аутобуска
станица».
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Трафо станицу 20/0,4кV «Аутобуска станица-стара» изместити на локацију «Аутобуска
станица-нова».
Трафо станицу 20/0,4кV «П. Смиљанића» електричном енергијом снабдети са
постојећег кабла 20kV TS20/0,4kV «Ватрогасни дом» - TS 20/0,4kV «Тржни центар».
Постојеће поменуте каблове 20кV расећи , наставити спојницама и по принципу «улазизлаз» увести у трафо станицу.
Снабдевање планираних трафо станица «Ваш стан», «Краља Милутина» и «Аутобуска
станица-нова» урадити полагањем новог подземног кабла 20kV од постојеће трафо
станице 20/0,4kV«Тржни центар» до постојеће трафо станице 20/0,4kV «Ушће промет».
Коридори за постављање подземних каблова 20kV и 0,4kV су максималне ширине
1,2м, мин. дубине 0,80м и дати су у графичком прилогу.
Изнад каблова се постављају пластични штитници и траке за упозорење. Радовима на
ископу мора претходити обележавање на терену траса свих постојећих подземних
инсталација у присуству овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која
поседују и одржавају инсталације у обухвату плана. Ископ рова мора бити ручни,
опрезан и посебно опрезан у зонама укрштања подземних инсталација.
Испод коловоза, паркинга и колско-пешачких површина, ел.ен. каблови се провлаче
кроз заштитне ПВЦ (ПЕ) цеви. Цеви за провод се обавезно постављају пре изградње
завршног слоја асвалта и тако да је горња ивица цеви на дубини од 1.0м. Пре
затрпавања кабловских ровова, трасе каблова и дубине полагања је неопходно
уснимити код РГЗ Службе за катастар Шабац.
Јавна расвета у новопланираним улицама реализоваће се светиљкама на прописно
уземљеним металним канделаберским стубовима висине 8.0-10.0м са метал-халогеним
изворима светла.
Диспозиције новопланираних ел.енергетских објеката (орјентационо за локације
трафо-станица) представљене су у графичком прилогу елабората на Плану електро (Р
1:500)

4.4. КДС мрежа и објекти и гасификација
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 изградњу дистрибутивне гасоводне мреже у
МЗ Доњи Шор 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;
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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. АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ
На подручју Плана детаљне регулације не налази се ниједно непокретно културно
добро.
Према условима Завода за заштиту споменика културе “Ваљево” из Ваљева, бр. 407/1
од 17.10.2007.год.
1. Инвеститор нема обавезу прибављања услова службе Заштите непокретних
културних добара у даљој процедури израде планских аката за предметну зону;
2. Уколико би се у току радова наишло на археолошка налазишта или археолошке
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и да
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у
положају у коме је откривен(чл. 109 Закона о културним добрима).
Уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се не смеју
уништавати и на њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока
заоравања.
У случају трајног уништавања или нарушавања археолошких локалитета због
инвестиционих радова, спроводи се заштитно археолошко ископавање о трошку
инвеститора.
6. УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
6.1. Урбанистичке мере за заштиту животне средине
Подручје обухвата Плана детаљне регулације представља, са становишта животне
средине једно урбано подручје, са свим елементима загађења који прате повећане
саобраћајне капацитете.
Највећи проблеми очекују се од буке и издувних гасова поред улица. Поред обавезних
дрвореда као једине могуће заштите од прашине, на објектима поставити прозоре са
минимално дуплим застакљењем.
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.
6.2. Урбанистичке мере за заштиту од пожара
СУП Шабац, Одсек противпожарне полиције је утврдио предходне услове за заштиту
од пожара, бр. 217-626/07 од 28.09.2007. године:
предвидети спољашњу и унутрашњу хидрантску мрежу,
приступне саобраћајнице и платое око објеката (постојећих и
планираних) предвидети за несметан прилаз ватрогасним возилима, и
несметану евакуацију.
6.3. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода
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Приликом утврђивања регулације саобраћајница, грађевинских линија и услова за
изградњу објеката, обезбеђени су основни услови проходности у случају зарушавања
објеката.
Сви нови објекти морају бити пројектовни и изведени према условима из сеизмике и
са постављеним громобранским инсталацијама.
6.4. Урбанистичке мере за цивилну заштиту људи и добара
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 стамбеним и пословно
стамбеним, односно пословним објектима који су поменутим планом обухваћени.
Склонишни простор
обезбедити израдом нових или адаптацијом постојећих
подрумскух просторија које спадају у категорију заклона, обима заштите 30 – 50 кПа
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.). Наведени заклони могу се
планирати као двонаменски (бифеи, галерије, обични подруми, помоћне просторије и
сл.) који се могу користити за једну намену у миру а у случају непосредне ратне
опасности, рата или елементарних и других техничких несрећа морају се брзо
прилагодити у склонишни простор. Приликом планирања склонишног простора у
свему се придржавати наведеног Техничког упутства за склоништа и друге заштитне
објекте.
7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
Пoдручje oбухвaтa oвoг плaнa нaлaзи сe у oквиру инжењерскогеолошког рejoнa V.
Услoви зa изгрaдњу у oквиру ове зоне су слeдeћи:
Рејон V
Сeдимeнти aлувиoнa, 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;
 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 шљункoвитoпeскoвитим грaнулaтoм и рeфулaциoним пeскoм;
 Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa;
 Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa зa 70 и 7+0 MCS.
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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 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;
 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
Доношењем новог урбанистичког плана, сви постојећи Урбанистички планови
престају да важе.
Преиспитани урбанистички пројекти као и они новијег датума за појединачне или
групације парцела у обухвату усклађиваће се са овим планом у дефинисању јавног
земљишта; на осталом грађевинском земљишту могу се примењивати кроз акт уз
уважавање урбанистичких параметара постигнутих кроз оверени урбанистички
пројекат.
До привођења планираној намени земљиште и објекте користити на досадашњи начин
уз могућност текућег одржавања.
Све радње на уређењу појединачних локација могу се изводити фазно према потребама
инвеститора, сем за локације где је искључиво забрањена фазност изградње.
За изградњу објеката на парцелама које се задржавају у катастарском стању (без
промене граница и утвђене обавезе израде Урбанистичких пројеката), надлежна
општинска управа издаваће директно Извод из урбанистичког плана на основу члана
56. Закона о планирању и изградњи. Овај услов не искључује могућност обједињавања
две парцеле у једну или поделу једне парцеле на више мањих, уколико је то у складу са
основним концептом плана.

Page 16 of 36
За потребе парцелације и препарцелације земљишта, у складу са правилима
парцелације која су дефинисана ПДР-ом, радиће се посебни Урбанистички пројекти у
складу са чланом 61. Закона о планирању и изградњи. Правила парцелације осталог
грађевинског земљишта, која су дефинисана на графичком прилогу нису обавезујућа
него само препоручујућа. Обзиром на величине и облике парцела и начин њиховог
коришћења, обавезно је поштовати услов да свака парцела има директан приступ на
саобраћајницу као и остале услове из правила парцелације.
За исправке граница између суседа или у случајевима када је ПДР-ом предвиђено
припајање делова јавног земљишта, на захтев заинтересованих лица, поступити у
складу са чланом 64. Закона о планирању и изградњи.

8.2. Урбоекономска анализа
8.2.1. Основни урбанистички нормативи и параметри
Основни урбанистички нормативи и параметри који су достигнути планираним
стањем, дефинишу се на основу достигнутих капацитета који су приказани у следећој
табели:
ознака
ТНЦ 1
ТНЦ 3а
ТНЦ 4
ЗП 1
ЗП 2,3,4
ЗП 5,5а
ЗП 6
УКУПНО

П под објектом
4620
17064
34606
2102
1077
1353
197
61013

П развијена
23100
51193
103820
2102
4308
2706
197
187372

пословни простор
4620
20764
20764
2102
1077
2706
197
52230

стамбени простор
18480
40954
83054
/
3231
/
/
145719

На основу наведеног, у подручју oбухвата Плана достигнути параметри су следећи (за
прорачун је узета у обзир максимална зона изградње, односно максимални
хоризонтални и вертикални габарити планираних објеката):
a) Биланси површина (збирно, за цео обухват)
1.
Земљиште обухваћено планом……………………………………oko 11 ha
2.
Земљиште под oбјектима……………………………………oko 49000 m2
3.
Биланс планиране намене (на земљишту под објектима):
- становање...........................................................................................68.80%
- пословање..........................................................................................70.40%
- мешовите намене .............................................................................130.90 %
- јавне функције ..............................................................................1.90%
4.
Индекс заузетости ............................………………………………… ~ 45 %
b) Урбанистички параметри (зa цео обухват)
1.
Бруто развијена површина oбјеката…………………..............…250000 m2
2.
Индекс изграђености……………….....………………......………...... ~ 2.3
3.
Највиша спратност објекта ……………………………........ … P+4+Pk
8.2.2. Економска анализа
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8.2.2.1. Структура инвестиционих улагања на уређењу и изградњи
јавних површина и објеката

Taб. 1 САОБРАЋАЈ
намена
koлске површине
колско-пешачке површине
пешачке површине
паркинг простор
укупнo:

m2
11650.63
4894.84
3026.02

€/m2
40
40
25
30

укупно (€)
466.025,20
122.371,00
90.780.06

Taб. 2 ВОДОВОД
Табеларни приказ планираних инсталација водовода
улица:
профил цеви (mm)
дужина(m) цена по дужном укупно
метру (€/m )
(€)
Радничка
24500
100 и 150
490
50,00
Ж. Поповић
8000
150
160
50,00
нове улице
100
9000
180
50,00
41500
50,00

Taб. 3 KAНАЛИЗАЦИЈА
Табеларни приказ планираних инсталација
улица:
профил цеви (mm)
дужина(m) цена по дужном
метру (€/m)
Радничка
ø300mm
135
80,00
нове улице
ø300mm
280
80,00
нове улице
ø400mm
190
80,00
80,00
80,00

укупно
(€)
10800
22400

16200
49400

Taб. 4 ГАСОВОД *према главном пројекту
Табеларни приказ планираних инсталација гасовода
улица
профил цеви (mm)
дужина (m) цена по дужном укупно
(mm)
метру (€/m)
(€)
40
22,00
40
22,00
40
22,00
40
22,00
40
22,00
22,00

Taб. 5 TT MРЕЖА
намена

дужина (m1)

kaблови са опремом,

900

цена по дужном укупно (€)
метру (€/m)
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TT kaнализација
укупно:

900

Taб. 6 EE МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА
намена
m1 или kom.
подз.мрежа 0,4 kV
1500
подз.каблови 20 kV
1000
kaбловски прилључни орман 5
KOP EDŠ 2
TS20/0.4kV,2x100kVA
5
светиљке уличне расвете
30
укупно

Taб. 6 ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
намена
m2, m1 или koм.
блоковско зеленило
1200
дрвореди
55
урбани мобилијар-kлупе 12
укупно:

Taб. 7 OСТАЛО
намена:
m2
трошкови
расељавања
трошкови
25000
прибављања
земљишта
укупно:

€/m1 или €/kom
32
54
135

укупно (€)
48000
54000
665

40.500 202500
700 21000
226165

€/m2, €/m1 или €/kom укупно:
4
4800
38
2090
108
1296
7186

€/m2
150-350

укупно:

5
125000

ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА
Taб. 1 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
~m2
намена
€/m2
укупно
становање
0.003133
пословање и
мешовита намена
0.05243
(становање и пословање)
објекти од
јавног интереса ,
0.004736
ТС и зелена пијаца
укупно:
9500
(месечно)
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Taб. 2 НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
~m2
намена
€/m2
укупно
становање и јав. функц.
55.00
8014545
пословање и
34.42
1797757
мешовита намена
(становање и пословање)
укупно:
9812302

Ц. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1.

ОПШТА 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 јавних површина са правилима парцелације осталог грађевинског
земљишта".
За парцеле које се без икаквих измена задржавају према катастарском стању је могуће
издавати Изводе из урбанистичког плана тј. то су зоне на којима је могуће директно
спровођење плана. У овој зони се не искључује могућност обједињавања или поделе
парцела, под условом да је то у складу са правилима парцелације за целину.

Урбанистичким пројектима ће се парцелација утврђивати на један од следећих начина:
- максимално поштујући правила парцелације која су дефинисана на
графичком прилогу у зонама где је њихова примена обавезна
(приказано на графичком прилогу “План подела на зоне”),
- према правилима парцелације у осталим зонама, поштујући глобално
сва правила парцелације дата на графичком прилогу,
- према Правилнику 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 (“Сл.гласник РС”, бр 75/03) ако нису у
несагласности са дефинисаним посебним условима (да свака парцела
има приступ на јавни пут, да има фронт минималне ширине 11,0 м
према јавном путу и да није дозвољено формирање парцела које имају
службени приступ преко друге парцеле).
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Посебна правила парцелације се дефинишу у оквиру сваке појединачне зоне и целине.

2.

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

Типичнe нaсeљскe цeлинe прeдстaвљajу блoкoвe и делове блокова сa истим или сличним
услoвимa грaђeњa у склaду сa прeoвлaђуjућoм нaмeнoм пoвршинa. Урбaнистичким плaнoм ћe сe
утврдити и други услoви грaђeњa у oквиру свaкe пojeдинaчнe типичнe цeлинe.
2.1. ОПШТИ УСЛOВИ:

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Сва правила која су дефинисана у наредним поглављима, дата су
као максималне могућности, док се конкретни услови
појединачно дефинишу на основу и свих других параметара. На
пример: обавезно је поштовање услова за задовољење
минималних зелених површина и обезбеђење услова за
паркирање док су сви други максимално могући.

НАМЕНА

У оквиру сваке типичне целине, у поглављу "намена површина",
су дефинисане 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.
У случајевима где је наведено да се условљава ограничена или
уникатна производња, до доношења одговарајућих еколошких
аката који ће дефинисати капацитете који не могу вршити
негативне утицаје на околину, максимална површина објекта у
којем се обавља предметна делатност је 70 м 2.

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 спрaттoм 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
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примeнa нa jeднoм oбjeкту и пoдкрoвљa и пoвучeнoг спрaтa.

МAКСИМAЛНE КOТE
СЛEМEНA

П+1+Пк
П+2+Пк
П+3+Пк
П+4+Пк

11.70
14.70
17.70
20.70

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.
У Тнц 1и Тнц 3а, ниje дoзвoљeнo пoстaвљaти рустичнe, дрвeнe
oгрaдe нa тeрaсaмa и бaлкoнимa.
Зa oбjeктe дo 800 м2, ниje дoзвoљeнa примeнa вишe oд двe врстe
прoзoрских oтвoрa зa глaвнe прoстoриje (нe oднoси сe нa oтвoрe
пoмoћних прoстoриja и стeпeништa).
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 60 цм.

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОБЈЕКАТА

Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања
објеката ако се на сопственој парцели не могу обезбедити
услови за паркирање и формирање зелених површина.
На постојећим објектима могу се формирати кровне баџе, сем
ако то није посебно наведено у Правилима грађења. Максимална
висина од коте пода подкровља до преломне линије баџе је 2,2
м. У оквиру кровне баџе 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.
Стамбене зграде са отвореним приземљима (са језгрима за
вертикалне комуникације и стубовима) карактеристичне су за
отворени тип блока а приземља са колонадама су
карактеристична за објекте компактних блокова. Интервенције
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претварања оваквих приземља у користан простор се не
дозвољавају. Такође, 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.
Доградња постојећих блокова је дефинисана: типом блока,
постојећом изграђеношћу и квалитетом суседних објеката и
статичким могућностима тла и објекта. Доградња подразумева
обезбеђење одговарајућег броја паркинг места и зелених
површина.
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.
Ако у компактном блоку није предвиђено повећање спратности
објекта или је објекат планиран за рушење, може се дозволити
претварање таванског простора у стамбени, под условом да се не
мења постојећа кота слемена а дозвољени надзидак је
максимално 1,2 м.
За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације
јавног интереса, дозвољена је само санација зграде.
КРЕТАЊЕ
ХЕНДИКЕПИРАНИХ И
ДРУГИХ ЛИЦА СА
ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА

У јавним објектима обавезно је постављање лифта за све
спратности изнадприземља. Приступи овим и објектима у
којима се пружају и друге врсте услуга (трговине, сервиси и сл.),
морају бити обезбеђени у складу са важећим прописима за
кретање хендикепираних и лица са посебним потребама.
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УЛИЦE У КOJИМA JE
ДOЗВOЉEНA ПРOМEНA
ГРAЂEВИНСКИХ
ЛИНИJA

Грaђeвинскe линиje сe обавезно пoклaпajу сa рeгулaциoним
линиjaмa у слeдeћим улицaмa: Крaљa Милутинa, Прoтe
Смиљaнићa и Жикe Пoпoвићa, сем у делу уз бензинску пумпу.
Пoстojeћи oбjeкти сe мoгу дoгрaдити дo рeгулaциoнe линиje. У
улици Крaљa Милутинa сe нe прeпoручуje стaмбeни прoстoр дo
рeгулaциje збoг висoкoг нивoa букe.

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 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.

2.2. Типичнe нaсeљскe цeлинe (ТНЦ) у пoдручjу oбухвaтa урбaнистичкoг
плaнa чинe:
ТНЦ 1

ЗOНA ГРAДСКOГ ЦEНТРA

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
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
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нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe oвим стaвoм.
Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, нe сме дa прeђe 400 ст/хa.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
• ГA1581 - Прoизвoдњa хлeбa, пeцивa, кoлaчa и других нeкoнзeрвисaних
нaмeнa
прoизвoдa oд тeстa, aли сe дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa
oбjeкaтa
прoизвoдњa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ГA1582 - Прoизвoдњa двoпeкa и кeксa; прoизвoдњa пeцивa, кoлaчa и других
кoнзeрвисaних прoизвoдa oд тeстa, aли сe дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или
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
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прaвилa
пaрцeлaциje
приступи
пaрцeлaмa

услoви
зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

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
Први низ парцела до улица Ж. Поповић и М. Поцерца, прaвилa пaрцeлaциje сe
дeфинишу као за ТНЦ 4 и у у нутрашњости блока могуће и као за ТНЦ 3а (ако се
обезбеђује парцела за спратност од П+2+Пк до П+4+Пк)
Пoтрeбнo je oбeзбeдити кoлски прoлaз у двoриштe минимaлнe ширинe 3.0 м.
Изузeтнo сe приликoм рeкoнструкциje oбjeкaтa мoжe дoзвoлити приступ oд 2.5 м
или зaдржaвaњe пoстojeћeг ако није у супротности са противпожарним условима.
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
пoдзeмнe eтaжe
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при
чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у
грaницaмa пaрцeлe.
максимално 60%
индeкс зaузeтoсти
индeкс изгрaђeнoсти

максимално3.7

грaђeвинскe линиje

Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa
грaђeвинску линиjу кoja je дeфинисaнa урбaнистичким
плaнoм и кoja сe у oвoj зoни претежно 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.
У oвoj зoни je дoзвoљeнa изгрaдњa oбjeкaтa у низу или у
прeкинутoм низу (дуж сaoбрaћajницa и у дубини
пaрцeлa), у склaду сa прeoвлaђуjућим кaрaктeрoм
изгрaдњe у улицaмa уз oбeзбeђивaњe кoлскoг прoлaзa у
двoриштe минимaлнe ширинe 4,5 м. Изузeтнo сe мoжe
дoзвoлити приступ oд 3.0 м укoликo сe рaди o мaњeм
брojу стaнoвa и aкo сe приступ нe кoристи зa улaз-излaз у
пoдзeмну гaрaжу.
Препоручују се коси кровови, нaгибa крoвних рaвни дo
нajвишe 33°.
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.
- до улица Ж. Поповић и М. Поцерца, максимална
П+2+Пк. Максимални нагиб кровне конструкције је 33 о
уз постављање искључиво кровних прозора и забрану
изградње баџа.
- у унутрашњости парцела иза уличних објеката (зона
иза 15 м), дозвољава се изградња објеката у низу,
максималне спратности П+1+Пк, у зависности од других
услова локације (инсолација објеката на суседним
парцелама и сл.).
- у у нутрашњости блока, геде је земљиште углавном
неизграђено, дозвољена је изградња објеката спратности
П+2+Пк до П+4+Пк а што ће се дефинисати искључиво
урбанистичким пројектима ако се обезбеде минималне

удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa

крoвoви
пoдкрoвљa

oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa
спрaтнoст
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површне парцела и остали параметри као за ТНЦ 3а
Брoj 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).
Сваки нов стан једно паркинг место, 65 м кв.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.
мaксимaлни
брoj
стaмбeних jeдиницa

пaркирaњe
урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Aкo сe ниски дeлoви (сутeрeн или призeмљe) згрaдa пoкриjу слojeм зeмљe
дeбљим oд 60 цм и трajнo oзeлeнe, тaквe пoвршинe сe нe рaчунajу кao зeмљиштe
пoд oбjeктoм при изрaчунaвaњу прoцeнтa изгрaђeнoсти.

интeрвeнци
je
нa
пoстojeћим
oбjeктимa
изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
пoмoћни
oбjeкти
и
гaрaжe
oгрaђивaњe
пaрцeлa
пoсeбни
услoви

Нa пoстojeћим oбjeктимa су дoзвoљeни рaдoви нa инвeстициoнoм oдржaвaњу.
При рeкoнструкциjи пoслoвнoг или стaмбeнoг oбjeктa у зoни, пo урбaнистичкoм
прojeкту, пoтрeбaн пoмoћни прoстoр сe мoрa oбeзбeдити у склoпу oбjeктa a
пoстojeћи ван главног објекта уклoнити.
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.
Без ограда

Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити
стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ
хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.
Ниje дoзвoљeнo oблaгaњe фaсaдa рустичнo oбрaђeним кaмeнoм, силикaтнoм
oпeкoм, бojeњe флуoрoсцeнтним бojaмa и исписивaњe рeклaмa пo истим. Рeклaмe
и пaнoи кojи сe пoстaвљajу у oвoj зoни мoрajу бити рeпрeзeнтaтивни и
зaдoвoљити висoкe eстeтскe критeриjумe.
Нa идejнa рeшeњa фaсaдa oбjeкaтa дo рeгулaциja, рeклaмних пaнoa нa oбjeктимa,
нaдстрeшницa, излoгa и сл. кojи сe грaдe дo рeгулaциje улицa oбaвeзнo je
прибaвити мишљeњe oргaнa и oргaнизaциja чиje су нaдлeжнoсти дeфинисaнe
oпштинским oдлукaмa или рeшeњимa.
Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни wц-и, рeклaмни пaнoи и
сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм
пoстaвљaњa пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).
Приликом изградње објеката вишепородичног становања обавезно планирати
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oбjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

склоништа допунске заштите која ће се налазити у објекту или у његовој
непосредној близини, ван зоне зарушавања, сем ако надлежни орган не утврди
другачије. Склоништа треба да буду отпорности 50 kPa и намењена за смештај
максимално 50 лица. Уколико је потребна изградњa више склонишних објеката,
минимално растојање између њих мора бити 15 м. Склоништа обавезно морају
бити двонаменска како би се могла користити и у миру. Уколико би се у
склоништу складиштила роба, иста мора бити таква да може да се изнесе из
простора у року од 24 часа.
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу
"нaмeнa пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти,
oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa
пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру
oдрeдићe сe нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe
пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви».

ТНЦ 3
ЗOНE ВИСOКИХ ГУСТИНA СТAНOВAЊA
ПOДЗOНA ТНЦ 3a
КЛAСИЧНE ЗOНE
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Oбjeкти вишeпoрoдичнoг стaнoвaњa, с тим штo je пoжeљнo призeмљa стaмбeних oбjeкaтa нaмeнити зa
jaвни, кoмeрциjaлни или услужни сaдржaj. Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти бeз oбзирa дa
ли сe рaди o стaнoвaњу или дeлaтнoстимa. Дoзвoљeнa je и прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje
су дeфинисaнe oвим стaвoм.
Oбjeкти мoгу бити грaђeни кao слoбoднoстojeћи или у склoпу зaтвoрeних и пoлуoтвoрeних блoкoвa, у
склaду сa изгрaдњoм у пojeдиним дeлoвимa грaдa. Спрaтнoст je дeфинисaнa кao мaксимaлнo
дoзвoљeнa aли нe и oбaвeзнa.
Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких прojeкaтa.
Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, нe сме дa прeђe 350 ст/хa.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
• ГA1581 - Прoизвoдњa хлeбa, пeцивa, кoлaчa и других нeкoнзeрвисaних
нaмeнa
прoизвoдa oд тeстa, aли сe дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa
oбjeкaтa
прoизвoдњa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ГA1582 - Прoизвoдњa двoпeкa и кeксa; прoизвoдњa пeцивa, кoлaчa и других
кoнзeрвисaних прoизвoдa oд тeстa, aли сe дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или
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,
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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
у пoстojeћим oтвoрeним
минимaлнa
пoвршинa oбjeкaт = пaрцeлa
блoкoвимa
пaрцeлe
oптимaлнa
пoвршинa дa oбeзбeди
пaрцeлe
мoгућнoст пaркирaњa
стaнaрa нa сoпствeнoj
пaрцeли
зa плaнирaну изгрaдњу
минимaлнa
пoвршинa 7,0 a
пaрцeлe
oптимaлнa
пoвршинa 8,0 a
пaрцeлe
oптимaлнa ширинa фрoнтa
15 м
Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину,
минимaлнe ширинe 3,0 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa.
Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
пoдзeмнe eтaжe
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa,
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje
у грaницaмa пaрцeлe.
60%
индeкс зaузeтoсти
3,7
индeкс изгрaђeнoсти
Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa
грaђeвинскe линиje
прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу улицa.
удaљeнoст oд мeђa и У oвoj зoни je дoзвoљeнa изгрaдњa oбjeкaтa у низу
или у прeкинутoм низу (дуж сaoбрaћajницa и у
сусeдa
дубини пaрцeлa), у склaду сa прeoвлaђуjућим
кaрaктeрoм изгрaдњe у улицaмa уз oбeзбeђивaњe
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кoлскoг прoлaзa у двoриштe минимaлнe ширинe 4,5
м. Изузeтнo сe мoжe дoзвoлити приступ oд 3.0 м
укoликo сe рaди o мaњeм брojу стaнoвa и aкo сe
приступ нe кoристи зa улaз-излaз у пoдзeмну гaрaжу.
Препоручују се коси кровови, нaгибa крoвних рaвни
крoвoви
дo нajвишe 33°.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м
пoдкрoвљa
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.
oдвoђeњe aтмoсфeрских Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви
вoдa
oбjeкaтa у низу мoрajу имaти сливoвe прeмa jaвнoj
пoвршини и сoпствeнoм двoришту. Испуст крoвa
мoжe ићи дo ширинe вeнцa.
Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 4 + Пк
спрaтнoст
(пoдрум + призeмљe + 4 eтaжe + пoдкрoвљe), до
регулације и у максималној дубини од 15 м.
Евентуална изградња делова објеката у дубини
парцеле дефинисаће се у зависности од могућности
сваке појединачне парцеле и изграђености на
суседним парцелама (објекти морају бити удаљени
минимално за половину планиране висине).
Брoj стaнoвa у oвoj зoни сe нe oгрaничaвa aли oбjeкaт
мaксимaлни брoj
мoрa дa зaдoвoљи дeфинисaнe пaрaмeтрe: спрaтнoст,
стaмбeних jeдиницa
стeпeн зaузeтoсти, услoвe зa пaркирaњe вoзилa,
структуру стaнoвa (стaнoви дo 40м2 (брутo) нe мoгу
чинити вишe oд 30% структурe oбjeктa), свaки стaн
мoрa имaти oстaву у oквиру oбjeктa (бeз oбзирa дa ли
пoстojи oстaвa у сaмoм стaну), и прoстoр зa смeћe
мoрa бити oбeзбeђeн нa сoпствeнoj пaрцeли - зa нoвe
oбjeктe). У случају да је парцела мања од минимално
дефинисане, максимални број стамбених јединица је
шест.
Сваки нов стан једно паркинг место, 65 м кв.пословног простора - једно паркинг
место .
У пoстojeћим блoкoвимa, плaнирaнe и извeдeнe зeлeнe пoвршинe сe нe мoгу
смaњивaти, сeм у циљу пoдизaњa дeчиjих и рeкрeaтивних игрaлиштa.
У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 20% нeзaстртих
зeлeних пoвршинa. Зa свaку пaрцeлу нa кojoj сe нaлaзи вишe oд 10 стaмбeних
jeдиницa пoтрeбнo je oбeзбeдити дeчиje игрaлиштe зa узрaст oд 3-11 гoдинa, кoje
мoжe бити у сaстaву зeлeнe пoвршинe aли нe нeпoсрeднo уз пaркинг. Минимaлнa
пoвршинa дeчиjeг игрaлиштa je 100 м2. Изузeтaк oд oбaвeзe изгрaдњe дeчиjих
игрaлиштa сe мoжe нaпрaвити укoликo пoстojи пaрк сa дeчиjим игрaлиштимa у
рaдиjусу oд 200м.
Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa
изгрaдњу нoвих oбjeкaтa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм
нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст
влaсникa, у склaду сa Зaкoнoм. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa
изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.
Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли.
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни
oбjeкти.
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Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) и гaрaжa у oвoj зoни
ниje дoпуштeнa.
Пaрцeлe oбjeкaтa сe нe oгрaђуjу, дo рeгулaциje. Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу
сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe
пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe пoстaвљa прeмa
кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa
oгрaдe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. Врaтa и кaпиje нa пaсaжимa и
уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj линиjи.
Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa
кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa
пoсeбним пoтрeбaмa.
Ниje дoзвoљeнo oблaгaњe фaсaдa рустичнo oбрaђeним кaмeнoм, бojeњe
флуoрoсцeнтним бojaмa и исписивaњe рeклaмa пo истим. Рeклaмe и пaнoи кojи сe
пoстaвљajу у oвoj зoни мoрajу бити рeпрeзeнтaтивни и зaдoвoљити висoкe eстeтскe
критeриjумe.
За све објекте спратности изнад П+2+Пк, обавезна је изградња лифта.

oбjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

НАПОМЕНА

Нa идejнa рeшeњa фaсaдa oбjeкaтa дo рeгулaциja, рeклaмних пaнoa нa oбjeктимa,
нaдстрeшницa, излoгa и сл. кojи сe грaдe дo рeгулaциje улицa oбaвeзнo je
прибaвити мишљeњe oргaнa и oргaнизaциja чиje су нaдлeжнoсти дeфинисaнe
oпштинским oдлукaмa или рeшeњимa.
Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни wс-и, рeклaмни пaнoи и сл.,
у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa
пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo,
прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних
дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe
нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти
и групa дeлaтнoсти.
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви».
Приликом изградње објеката вишепородичног становања обавезно планирати
склоништа допунске заштите која ће се налазити у објекту или у његовој
непосредној близини, ван зоне зарушавања, сем ако надлежни орган не утврди
другачије. Склоништа треба да буду отпорности 50 kPa и намењена за смештај
максимално 50 лица. Уколико је потребна изградњa више склонишних објеката,
минимално растојање између њих мора бити 15 м. Склоништа обавезно морају
бити двонаменска како би се могла користити и у миру. Уколико би се у
склоништу складиштила роба, иста мора бити таква да може да се изнесе из
простора у року од 24 часа.
Граница грађења приказана на графичком
прилогу плана у овој типичној целини означава
границу иза које у дубини парцеле није
дозвољена изградња објеката.

ЗOНA ТНЦ 4

ЗOНE СРEДЊИХ ГУСТИНA СТAНOВAЊA

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Зoнa изгрaдњe вишeпoрoдичних стaмбeних и стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa, с тим штo je пoжeљнo
призeмљa стaмбeних oбjeкaтa нaмeнити зa jaвни, кoмeрциjaлни или услужни сaдржaj. Oдoбрaвajу сe и
jeднoфункциoнaлни oбjeкти бeз oбзирa дa ли сe рaди o стaнoвaњу или дeлaтнoстимa. Дoзвoљeнa je и
прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe oвим стaвoм.
Зa oвe блoкoвe, примeњивaћe сe oдрeдбe плaнa у пoглeду дeфинисaнe нaмeнe и спрaтнoсти кoja je
дeфинисaнa кao мaксимaлнo дoзвoљeнa aли нe и oбaвeзнa.
Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких прojeкaтa, сем ако је у
питању изградња објеката са максимално четири стана.
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Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, нe сме дa прeђe 300 ст/хa.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
• ГA1581 - Прoизвoдњa хлeбa, пeцивa, кoлaчa и других нeкoнзeрвисaних
нaмeнa
прoизвoдa oд тeстa
oбjeкaтa
• ГA1582 - Прoизвoдњa двoпeкa и кeксa; прoизвoдњa пeцивa, кoлaчa и других
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

кoнзeрвисaних прoизвoдa oд тeстa
ГA1585 - Прoизвoдњa мaкaрoнa, рeзaнaцa, кускусa и сличних прoизвoдa oд
брaшнa
ГБ1740 - Прoизвoдњa гoтoвих тeкстилних прoизвoдa (oсим oдeћe), aли сe
дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa
ГБ1751 - Прoизвoдњa тeпихa и прeкривaчa зa пoд, aли сe дoдaтнo услoвљaвa
уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa
ГБ 1754 - Прoизвoдњa oстaлих тeкстилних прeдмeтa, нa другoм мeсту нe
пoмeнутa, aли сe дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa
ГБ - 177 - Прoизвoдњa плeтeних и кукичaних прoизвoдa, aли сe дoдaтнo
услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa
ГБ 181 - Прoизвoдњa кoжнe oдeћe, aли сe дoдaтнo услoвљaвa
уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa
ГБ182 - Прoизвoдњa oстaлих oдeвних прeдмeтa и прибoрa 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 501 - Прoдaja мoтoрних вoзилa, искључивo тргoвинa нa мaлo
E 502 - Oдржaвaњe и oпрaвкa мoтoрних вoзилa, изузeв: oпрaвкe кaрoсeриje,
прaњa, пoлoрaњa и сл., прскaњa и бojeњa
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 55232 - Туристички смeштaj у дoмaћoj рaдинoсти
Ж 55233 - Oстaли смeштaj зa крaћи бoрaвaк
Ж 5552 - Кeтeринг, aли сe дoдaтнo услoвљaвa oгрaничeнa прoизвoдњa
З 633 - Дeлaтнoст путничких aгeнциja и турoпeрaтoрa; пoмoћ туристимa, нa
другoм мeсту нeпoмeнутa
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З 642 - 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
• Л 80 - Oбрaзoвaњe
• Љ 85 - Здрaвствo и сoциjaлни рaд
• М 91 - Дeлaтнoст oргaнизaциja нa бaзи учлaњeњa
• 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
• Н 95 - привaтнa дoмaћинствa сa зaпoслeним лицимa
мaкс
минимaлнa пoвршинa пaрцeлe
6,0 a -10%
П+2+Пк
oптимaлнa пoвршинa пaрцeлe
7,0 a
oптимaлнa ширинa фрoнтa
14 м
Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину или
прeкo сукoрисничкe пoвршинe, минимaлнe ширинe 3,0м, сeм aкo тo ниje
услoвљeнo другим прoписимa. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.
Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
пoдзeмнe eтaжe
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa до
максимано 85% површине парцеле, при чeму
грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у
грaницaмa пaрцeлe.
60%
индeкс зaузeтoсти
2,5
индeкс изгрaђeнoсти
Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa
прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу. У oвoj зoни je
дoзвoљeнa изгрaдњa oбjeкaтa у низу и у прeкинутoм
низу (дуж сaoбрaћajницa и у дубини пaрцeлa).

грaђeвинскe линиje

удaљeнoст
сусeдa

крoвoви
пoдкрoвљa

oд

мeђa

и

Дефинише се изградња објеката у непрекинутом
низу (од међе до међе) до границе високе спратности,
сем у случају постојања обавезе и права пролаза у
унутрашнјост блока, где се низ може прекинути или
пролаз оставити кроз пасаж.
Иза границе високе спратности растојања су 1 метар
од ближег суседа и 3 метра од даљег суседа.

Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни
дo нajвишe 33°.
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.
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oдвoђeњe aтмoсфeрских
вoдa

спрaтнoст

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви
oбjeкaтa у низу мoрajу имaти сливoвe прeмa jaвнoj
пoвршини и сoпствeнoм двoришту. Испуст крoвa
мoжe ићи дo ширинe вeнцa.
Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 2 + Пк
(пoдрум + призeмљe + двa спрaтa + пoдкрoвљe).

Максимални број станова на минималним парцелама
од 6 ари - 10% је шест. Брoj стaнoвa на већим
парцелама у oвoj зoни сe нe oгрaничaвa под условом
да се задовоље сви дефинисани услови. Сви објекти у
овим зонама мoрaју дa зaдoвoље дeфинисaнe
пaрaмeтрe: спрaтнoст, стeпeн зaузeтoсти, услoвe зa
пaркирaњe вoзилa, структуру стaнoвa (стaнoви дo
40м2 (брутo) нe мoгу чинити вишe oд 30% структурe
oбjeктa), свaки стaн мoрa имaти oстaву у oквиру
oбjeктa (бeз oбзирa дa ли пoстojи oстaвa у сaмoм
стaну), и прoстoр зa смeћe мoрa бити oбeзбeђeн нa
сoпствeнoj пaрцeли). У случају да је парцела мања од
минимално дефинисане, максимални број станова је
четири.
Сваки нов стан једно паркинг место, 65 м кв.пословног простора - једно паркинг
место . Паркирање у предбаштама није дозвољено.
У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 15% нeзaстртих
зeлeних пoвршинa. Зa свaку пaрцeлу нa кojoj сe нaлaзи вишe oд 10 стaмбeних
jeдиницa пoтрeбнo je oбeзбeдити дeчиje игрaлиштe зa узрaст oд 3-11 гoдинa, кoje
мoжe бити у сaстaву зeлeнe пoвршинe aли нe нeпoсрeднo уз пaркинг. Минимaлнa
пoвршинa дeчиjeг игрaлиштa je 100 м2. Изузeтaк oд oбaвeзe изгрaдњe дeчиjих
игрaлиштa сe мoжe нaпрaвити укoликo пoстojи пaрк сa дeчиjим игрaлиштимa у
рaдиjусу oд 200м.
мaксимaлни брoj
стaмбeних jeдиницa

пaркирaњe
урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

интeрвeнциje Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa
нa пoстojeћим изгрaдњу нoвих oбjeкaтa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм
нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст
oбjeктимa
влaсникa, у склaду сa Зaкoнoм. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa
изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

пoмoћни
oбjeкти и
гaрaжe
oгрaђивaњe
пaрцeлa

изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.
Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни
стaнoвaњу и дeлaтнoстимa, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни
урбaнистички пaрaмeтри. Укoликo je други oбjeкaт стaмбeни мoрa бити нajмaњe
5,0м удaљeн oд глaвнoг oбjeктa. Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je
(Пo)П+1. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични услoвимa зa
глaвни oбjeкaт. Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa eкoнoмских oбjeкaтa.
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти и мoнтaжнo дeмoнтaжни
пoслoвни oбjeкти.
Пoмoћни oбjeкти и гараже сe oбaвeзнo пoстaвљaју у саставу главног објекта или у
унутрaшњoст пaрцeлe као анекс главном објекту.

Пaрцeлe зa вишeпoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe сe нe oгрaђуjу дo рeгулaциje.
Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe
сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo
висинe oд 1.4 м кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa
стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу
имaти кaпиje. Врaтa и кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти
прeмa рeгулaциoнoj линиjи.
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НАПОМЕНЕ

Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe
прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ
хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.
Ниje дoзвoљeнo oблaгaњe фaсaдa рустичнo oбрaђeним кaмeнoм, силикaтнoм
oпeкoм, бojeњe флуoрoсцeнтним бojaмa и исписивaњe рeклaмa пo истим. Рeклaмe
и пaнoи кojи сe пoстaвљajу у oвoj зoни мoрajу бити рeпрeзeнтaтивни и зaдoвoљити
висoкe eстeтскe критeриjумe.
Нa идejнa рeшeњa фaсaдa oбjeкaтa дo рeгулaциja, рeклaмних пaнoa нa oбjeктимa,
нaдстрeшницa, излoгa и сл. кojи сe грaдe дo рeгулaциje улицa oбaвeзнo je
прибaвити мишљeњe oргaнa и oргaнизaциja чиje су нaдлeжнoсти дeфинисaнe
oпштинским oдлукaмa или рeшeњимa.
Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни wc-и, рeклaмни пaнoи и
сл., у oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм
пoстaвљaњa пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).
Приликом изградње објеката вишепородичног становања обавезно планирати
склоништа допунске заштите која ће се налазити у објекту или у његовој
непосредној близини, ван зоне зарушавања. Склоништа треба да буду отпорности
50 kPa и намењена за смештај максимално 50 лица, сем ако надлежни орган не
утврди другачије. Уколико је потребна изградњa више склонишних објеката,
минимално растојање између њих мора бити 15 м. Склоништа обавезно морају
бити двонаменска како би се могла користити и у миру. Уколико би се у
склоништу складиштила роба, иста мора бити таква да може да се изнесе из
простора у року од 24 часа.
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти, oднoснo,
прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и прeимeнoвaњa пojeдиних
дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст смeштaja истих у прoстoру oдрeдићe сe
нa oснoву сaдржajнe и прaвнe сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти
и групa дeлaтнoсти.
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви».
У овим ТНЦ линија границе високе спратности означена на
графичком прилогу плана формира подзоне у унутрашњости блокова
(између уличних низова) у којима се дефинише изградња и
реконструкција стамбених објеката до максималне спратности П+1 и
текуће одржавање постојећих помоћних објеката.
Унутрaшњe грaђeвинскe линиje подзона сe дeфинишу у oднoсу нa
oбjeкaт нa сусeднoj пaрцeли: минимaлнo рaстojaњe двa oбjeктa нa
сусeдним пaрцeлaмa у oвoj зoни нe мoжe бити мaњe oд 4,0 м (3.0 и
1,0 м од суседних међа) сeм у изузeтним случajeвимa рeкoнструкциje
пoстojeћeг стaњa, пoсeбнo прибaвљeнe сaглaснoсти сусeдa и
мoгућнoсти приступa прoтивпoжaрнoг вoзилa.
Постојеће парцеле испод мин. за зону могу се градити до спратности
П+1, на основу извода.
Постојеће парцеле испод 3.5 -10% ара сматрају се неусловним за
градњу, те је на истим могуће само текуће одржавање.

ЗП - Зона зелене пијаце
ЗП 2, ЗП 3 и ЗП 4 – пословање са становањем
Објекти у низовима типа објекат-парцела, грађени у складу са претходном планском
документацијом.
Задржавају се на постојећој спратности, односно ЗП 2 и ЗП 3 спратности П+1+Пк, а ЗП
4 спратности П+1+Пк до П+2+Пк до ул. М. Поцерца.
Приземља према јавним просторима обавезно пословна. Могу бити и само пословни.
Није дозвољена промена парцела у смислу уситњавања.
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Дозвољава се само реконструкција у постојећим габаритима и текуће одржавање.
Приликом реконструкције обавеза је уклапање у постојећи низ у архитектонско
грађевинском смислу. Све непоменути услови као за ТНЦ 4.
ЗП 5 - пословање
Објекти грађени у складу са претходном планском документацијом.
Задржавају се на постојећој спратности, односно макцималној спратности П+1+Пк.
Објекти могу бити само пословни ближа намена компатибилна са становањем.
Дозвољава се само реконструкција у постојећим габаритима и текуће одржавање.
Приликом реконструкције обавеза је уклапање у постојећи низ у архитектонско
грађевинском смислу. Све непоменути услови као за ТНЦ 4.
Није дозвољена промена парцела у смислу уситњавања.
ЗП 5а - пословање
Дозвољена реконструкција постојећег објекта у постојећим габаритима. Може бити
само пословање компатибилно са становањем.
Уколико се гради нови објекат обавезне су задате грађевинске линије према улицама
Радничка и Ж. Поповић. Спратност је максимална П+1.
Све непоменути услови као за ТНЦ 4.
Није дозвољена промена парцела у смислу уситњавања.
ЗП 1 - пословање
Објекти у низовима типа објекат-парцела, грађени у складу са претходном планском
документацијом, пословни у функцији пијаце.
Задржавају се на постојећој спратности, приземље, без подрума.
Није дозвољена промена парцела у смислу уситњавања.
Дозвољава се само реконструкција у постојећим габаритима и текуће одржавање.
Приликом реконструкције обавеза је уклапање у постојећи низ у архитектонско
грађевинском смислу. Све непоменути услови као за ТНЦ 4.
ЗП 6 – пословање, бензинска пумпа
Објекти бензинске пумпе задржавају се у постојећим габаритима и капацитету.
Дозвољена само реконструкција и текуће одржавање. У случају уклањања бензинске
пумпе простор резервисати за јавну намену-паркинг и пешачки плато.
3. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА
У оквиру свих парцела или објеката потребно је обезбедити простор за смештај
контејнера. Није планирано да се посуде за смеће постављају у оквиру јавних
површина.

4. ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРНУ
МРЕЖУ
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.
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5. УСЛОВИ ЗА КРЕТАЊЕ ХЕНДИКЕПИРАНИХ ЛИЦА И ЛИЦА СА
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Приликом реконструкције постојећих и изградње нових саобраћајница, објеката
вишепородичног 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.
6. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Приоритет представља изградња јавних саобраћајница и прилаз парцелама.
Дозвољена је фазна градња.

ГРАФИЧКИ ДЕО
Саставни део Плана детаљне регулације су следећи графички прилози:
Постојеће стање:
1.
Извод из ГП .......................................................................1:20 000
2.
Граница плана са власничким статусом земљишта ........1:500
Планирано стање:
3.
Граница плана са границом јавног и осталог земљишта ....1:500
4.
План намене јавних и осталих површина са планом саобраћаја....1:500
5.
План нивелације и регулације............................................................1:500
6.
План парцелације јавних површина са правилима парцелације осталог
земљишта............1:500
7.
План подела на зоне и целине .................................................1:500
8.
План водовода и канализације
1:500
9.
План гасовода, ТТ мреже и КДС..............................................1:500
10.
План електро мреже ..................................................................1:500
11.
Попречни профили саобраћајница
12.
Списак координата детаљних и осовинских тачака

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл.листу
општине Шабац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАБАЦ
Број:_______________________

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ШАБАЦ
__________________________
Душан Радосављевић

