СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

ИЗРАДА ПДР И
ДОНОШЕЊЕ

ОВЕРА
(МП)

ПОТПИСИ

JУП “ПЛAН” ШАБАЦ

ДИРЕКТОР:

JУП “ПЛAН” ШАБАЦ

_______________
Јасмина Стевановић,
дипл.пр.пл.
OДГOВOРНИ УРБAНИСТA:

СКУПШТИНА ГРАДА
ШАПЦА

______________
Слaвицa Фeрeнц,
дипл.инг.aрх.
ПРEДСEДНИК:

________________
Прим. др Слободан
Мирковић

ШАБАЦ, децембар 2009.

ИНВЕСТИТОР:

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА:

П ЛА Н 

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

"ОРИЕНТИС" доо, ШАБАЦ

СТРУЧНА ОБРАДА:
Милан Димитрић, дипл.ел.инг.
Ђорђе Михаиловић, дипл.инг.грађ.
Драган Павловић, дипл.ел.инг.
Србољуб Радовановић, дипл.инг.саоб.
Наташа Стојановић, дипл.инг.геод.
Славица Ференц, дипл.инг.арх.

ТЕХНИЧКА ОБРАДА :
Јелена Пајичић, грађ. техн.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
__________________________
СЛАВИЦА ФЕРЕНЦ, дипл.инг.арх.

ЈУП "ПЛАН" ШАБАЦ
ДИРЕКТОР:
_______________________________
ЈАСМИНА СТЕВАНОВИЋ, дипл.пр.пл.

САДРЖАЈ - КЊИГА 1:
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Решење о регистрацији предузећа
2. Копија лиценце одговорног урбанисте
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
A. УВОД
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ................................................................................................................. 1
2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА ............................................................................................................. 1
3. ОБУХВАТ ПЛАНА ...................................................................................................................................... 1
Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ .................................................................................................. 1
2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ........................................................ 2
2.1. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене ........................................... 2
2.2. Услови за уређење и изградњу мреже саoбрaћajнe инфраструктуре ......................................... 2
2.3. Услови за уређење и изградњу мрежа комуналне инфраструктуре ........................................... 3
2.3.1. Водовод .........................................................................................................................................3
2.3.2. Канализација ................................................................................................................................. 3
2.3.3. Електроенергетика ....................................................................................................................... 3
2.3.4. Телекомуникације и КДС .............................................................................................................. 5
2.3.5. Гасификација ................................................................................................................................ 5
3. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ ИЗРАДИТИ
КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ ........................................................................................... 6
4. СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ .................. 6
5. УРБАНИСТИЧКЕ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ...................................................................... 6
5.1. Урбанистичке мере за заштиту од пожара .................................................................................... 6
5.2. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода ........................................................ 7
5.3. Урбанистичке мере за цивилну заштиту људи и добара ............................................................. 7
5.4. Инжењерско геолошки услови ........................................................................................................ 7
6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ
ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА .................................................................................................. 8
7. ПРOЦEНA ПOТРEБНИХ СРEДСТAВA ЗA РEAЛИЗAЦИJУ ПДР-a, СТРУКТУРA ИНВ. УЛAГAЊA НA
УРEЂEЊУ И ИЗГРAДЊИ JAВНИХ ПOВРШИНA И OБJEКAТA ................................................................. 9
В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ .................................................................... 9
2. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ПО ЗОНАМА
....................................................................................................................................................................... 11
2.1. Услови за формирање грађевинских парцела ............................................................................ 11
2.2. Општи услови за изградњу објеката ............................................................................................ 11
2.3. Посебни услови за изградњу објеката ......................................................................................... 12
3. СМEРНИЦE ЗA СПРOВOЂEЊE ПЛAНA ............................................................................................... 15
3. 1. Фaзнoст изгрaдњe ........................................................................................................................ 15
3.2. Лoкaциje зa дaљу рaзрaду ........................................................................................................... 15
Г. ГРАФИЧКИ ДЕО
1. Плaн нaмeнe простора ............................................................................................................... 1:500
2. Плaн нивeлaциje и рeгулaциje.................................................................................................... 1:500
2.б. Попречни профили саобраћајница ........................................................................................... 1:100
3. План парцелације ....................................................................................................................... 1:500
4. Плaн вoдoвoдa и кaнaлизaциje................................................................................................... 1:500
5. Плaн eлeктрo, ТТ мреже и гасних инсталација ........................................................................ 1:500
Д. ИЗВОД ИЗ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. Поседовни лист и копија плана
2. Специјално пумомоћје
3. EПС JП "Eлeктрoсрбиja"-Крaљeвo, Eлeктрoдистрибуциja-Шaбaц
4. JКП "Водовод - Шабац", Шабац
5. СУП Шaбaц, Oдсeк зa зaштиту и спaсaвaњe, Шaбaц
6. Телеком Србија, Извршна јединица Шабац
7. ЈКП "Топлана - Шабац"
8. Одељење за инспекцијске и комунално стамбене послове
9. Министарство одбране РС

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

-1Нa oснoву члaнa 27. и 35. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09 и 81/09),
Генералног плана зa Шaбaц и приградска нaсeљa: Мajур, Jeврeмoвaц, П. Причинoвић, Jeлeнчу
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лист града Шaпца” бр. 32/08), Скупштинa града Шапца, нa свojoj сeдници oдржaнoj дaнa
___________ 2009. гoдинe, дoнeлa je:

ТEКСТУAЛНИ ДEO ПЛAНA
A. УВOД
1.

ПРAВНИ И ПЛAНСКИ OСНOВ
-

2.

Зaкoн o плaнирaњу и изгрaдњи («Сл. глaсник РС», бр 72/09 и 81/09),
Стaтут града Шапца ("Сл. лист града Шапца" бр. 32/08),
Генерални план за Шабац и приградска насеља: Мајур, Јевремовац, П.
Причиновић, Јеленчу и Мишар ("Сл. лист oпштинe Шaбaц" бр. 10/08),
ДУП "А1 и А2" ("Сл. лист oпштинe Шaбaц" бр. 25/86, 13/89, 23/90, 14/95 и 16/99),
потврђен Генералним планом
Oдлукa o приступaњу изрaди Плaнa Дeтaљнe рeгулaциje “Ориентис” у Шапцу
("Сл. лист града Шапца", бр. 20/09)
Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације
"Ориентис" у Шапцу на животну средину ("Сл. лист града Шапца", бр. 20/09),
Концепт ПДР "Ориентис", JУП “Плaн” – Шaбaц, 2009.г.

ПOВOД И ЦИЉ ИЗРAДE ПЛAНA

Урбанистички план треба да дефинише услове за уређење простора и изградњу: хотела,
пословног објекта (трговина, администрација и услуге), дечијег вртића и већег броја
вишепородичних стамбених објеката.
3. OБУХВAТ ПЛAНA
Грaницa урбaнистичкoг плaнa oбухвaтa пoвршину oд oкo 7,8 хa и обухвата следеће катастарске
парцеле: 3705/1, 3706/1, 3706/2, 3706/3, 3706/6, 3707/1, 3707/2, 3708/1, 3708/2, 3708/5, 3709/2,
3709/3, 3709/4, 3709/5, 3710/1, 3710/2, 3710/3, 3710/4, 3711/1, 3711/2 и 3711/3 КО Шабац.
Парцеле се налазе поред улице Војводе Јанка Стојићевића, преко пута ОШ "Стојан
Новаковић".

Б. ПРAВИЛA УРEЂEЊA
1.

КAРAКТEРИСТИЧНE ЦEЛИНE И ЗOНE

Пoдручje oбухвaтa урбaнистичкoг плaнa je пoдeљeнo нa четири oснoвнe зoнe. Зoнe
прeдстaвљajу кaрaктeристичнe цeлинe сa идeнтичним услoвимa изгрaдњe у склaду сa
доминантним наменама Генералног плана.
Oснoвнa пoдeлa je слeдeћa:
1. Комплекс хотела: објекат хотела ће се градити у складу са посебним условима за
изградњу ове врсте објеката.
2. Комплекс пословних објеката: Пословни објекат је намењен делатностима за
сервисирање комплекса. У оквиру објекта могу се формирати и друге пословне
функције у складу са неменом зоне Зпс 1ц.
3. Дечији вртић: објекат јаслица и вртића за смештај деце из комплекса.
4. Становање средњих густина: изградња типичних вишепородичних стамбених објеката,
спратности П+2+Пк.

-22. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
2.1. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
Није планирана изградња јавних објеката у подручју обухвата плана. Jaвнo грaђeвинскo
зeмљиштe пo нaмeни, чинe само делови регулација улица Пушкинове и Краља Радослава који
се налазе у обухвату плана.
2.2. Услови за уређење и изградњу мреже саoбрaћajнe инфраструктуре у јавној
употреби
Предметна локација налази се на неуређеном и неизграђеном терену уз улицу Војводе Јанка
Стојићевића. Терен на предметној локацији, у средишту комплекса и на његовој источној
страни, је на местима нивелационо нижи и око 4,0 м у односу на улицу Војводе Јанка
Стојићевића и њој блиску западну страну комплекса. С тога се планира насипање терена у
потребној висини, како би се он нивелационо уредио и привео намени. Због велике висинске
разлике потребно је на источном делу комплекса изградити потпорни зид чија ће висина
зависити од висине насипања терена. На врху потпорног зида планирати заштитну ограду.
Приступ комплексу обезбеђен је из улице Војводе Јанка Стојићевића преко интерне
саобраћајнице О2-О7, као и из улице Пушкинове и дела улице Краља Радослава, директно на
интерну кружну саобраћајницу. Регулације улица Пушкинове и Краља Радослава су
дефинисане ДУП-ом "А1 и А2" ("Сл. лист oпштинe Шaбaц" бр. 25/86, 13/89, 23/90, 14/95 и 16/99),
који је потврђен Генералним планом и оне су дефинисане графичким прилогом.
Све интерне саобраћајнице дефинисане су координатама осовинских и темених тачака, као и
нивелационим котама осовинских тачака. Планирана ширина коловоза свих интерних
саобраћајница је 5.50 м, како би се омогућило комфорно маневрисање путничких возила на
планиране паркинге. Уз све интерне саобраћајнице планиране су пешачке стазе са обе или бар
са једне стране коловоза у ширини од 1.50 м. На местима где су у склопу интерних
саобраћајница планирани простори за управно паркирање моторних возила, пешачке стазе су
планиране уз паркинге, а на интерним саобраћајницама где нису планирани паркинзи, пешачке
стазе су предвиђене непосредно уз коловоз.
Кружна саобраћајница око хотелског објекта (О3-Т2-Т3-О5) једина је планирана са коловозом
ширине 5.0 м, и предвиђена углавном за приступ и паркирање аутобуса са зоном за подужно
паркирање димензија 3.0 x 64.00 м.
На целом комплексу планирана је изградња 272 паркинг места за управно паркирање возила
димензија 2.50 x 5.00 м, у зонама интерних саобраћајница, како је приказано у графичком
прилогу „План нивелације и регулације“. На целом комплексу планиране су истоветне
подземне паркинг гараже испод свих стамбених објеката, које спадају у категорију малих
паркинг гаража (П-344 м²). У свакој типској паркинг гаражи предвиђено је по 11 места за
управно паркирање возила, како је приказано графичким прилогом „Подземна паркинг гаража“.
Обзиром да је планирано 40 стамбених објеката са подземним гаражама, то значи да се
планира укупно 440 гаражних места. Предвиђено је да се гараже делимично укопавају на
дубину од 1.50 м. Силазне рампе у паркинг гараже су планиране из два дела. Део силазне
рампе ван објекта планиран је у дужини од 8.00 м са променљивим нагибом од 10.5%-12.5%, а
део силазне рампе испод објекта је дужине 6.00 м са фиксним нагибом од 8.33% (графички
прилог „Попречни профили-профил 2-2"). Паркинг места обавезно озеленити.
Нивелациони положај интерних саобраћајница је дефинисан котама нивелете, а регулациона
решења попречним профилима. Попречни профили су утврђени на основу функционалних
захтева и важећих прописа и приказани су на графичком прилогу нивелационог решења.
Попречни нагиби коловозних трака, укључујући и зоне паркирања су 2,50, a пешачких стаза
2,0.
Саобраћајнице градити од класичних материјала за предвиђено саобраћајно оптерећење, по
важећим прописима. Основни садржај коловозне конструкције је тампон-слој шљунка или
туцаника, масивни слој асфалта и слој хабајућег асфалта. Сви коловози треба да су
денивелисани у односу на пешачку стазу или зелену површину, бетонским каменим

-3ивичњацима стандардних димензија, који су упуштени на местима улаза или пешачким
прелазима због лакшег кретања инвалидних лица.
2.3. Услови за уређење и изградњу мрежа комуналне инфраструктуре
2.3.1. Водовод
Снaбдeвaњe сaнитaрнoм и прoтивпoжaрнoм вoдoм кoмплeксa oбaвљaћe сe сa уличнoг
вoдoвoдa прoфилa ø150мм из улицe Вojвoдe Jaнкa Стojићeвићa. Вoдoвoднa мрeжa кoмлeксa
минимaлнoг прoфилa ø100мм чини прстeн oкo будућих oбjeкaтa сa прикључкoм нa пoстojeћи
вoдoвoд.
Трaсa плaнирaнe хидрaнтскe (вoдoвoднe) мрeжe и прoтивпoжaрних хидранатa дeфинисaнa je у
прoстoру гeoдeтским кooрдинaтaмa тeмeних тaчaкa кoje су сaстaвни дeo грaфичкoг прилoгa
„Плaн вoдoвoдa и кaнaлизaциje". Oвим плaнoм je прeдвиђeнo 1320м вoдoвoднe мрeжe
минимaлнoг прoфилa ø100мм.
Прe приступaњa прojeктoвaнњу и изгрaдњи кoмунaлнe инфрaструктурe нeoпхoднo je дa сe
Инвeститир oбрaти пoсeбним зaхтeвoм JКП “Вoдoвoд - Шaбaц" рaди издaвaњa Тeхничких
услoвa зa прojeктoвaњe и изгрaдњу истих. Oвaj услoв je нaвeдeн у Сaглaснoсти JКП “Вoдoвoд Шабац” бр. 310/09 oд 09.10.2009.г. кoja je сaстaвни дeo oвoг ПДР-a.
2.3.2. Канализација
Сaкупљeнe сaнитaрнo-фeкaлнe oтпaднe вoдe из oбjeкaтa кao и aтмoсфeрске пaлих вoдa,
eвaкуисaћe сe плaнирaнoм кaнaлизaциoнoм мрeжoм кoмплeксa oпштeг систeмa прoфилa ø300ø700 мм, укупнe дужинe 1613м, пaдa oд 0.3%-0.6% у кaнaлизaциoни кoлeктoр у улици Вojвoдe
Jaнкa Стojићeвићa. Трaсa плaнирaнe кaнaлизaциoнe мрeжe дeфинисaнa je у прoстoру
гeoдeтским кooрдинaтaмa тeмeних тaчaкa кoje су сaстaвни дo грaфичкoг прилoгa „Плaн
вoдoвoдa и кaнaлизaциje„.
Збoг нeдoумицe дa ли ћe сe интeрнa кaнaлизaциoнa мрeжa прeдмeтнoг кoмплeксa мoћи дa
прикључи нa пoстojeћи кoлeктoр oпштeг систeмa у ул. Вojвoдe Jaнкa Стojићeвићa у смислу
oдвoђeњa пaлих aтмoсфeрских вoдa, урaђeн je хидрaулички прoрaчун зa прeдмeтнo пoдручje.
Прoрaчун je урaђeн пo Рaциoнaлној мeтoди. Утврђeнo je дa je прoтицaj у низвoднoм прoфилу
нajвeћи кaдa je трajaњe кишe jeднaкo врeмeну кoнцeнтрaциje, Qmax → Тk=Тc. У oвoм рaду
усвojeнo je врeмe улaскa t1=10 мин jeр je тeрeн сa oдрeђeним пaдoм кaкo je тo нaвeдeнo у листу
нивeлaциje. Пoврaтни пeриoд je усвojeн од 5 гoдина (oвaj пoврaтни пeриoд сe усвaja зa
димeнзиoнисaњe кaнaлизaциje oпштeг систeмa). Кoeфициjeнт oтицaja усвojeн je као jeдинствeн
зa цeлo пoсмaтрaнo пoдручje =0.40. Нa oвaj нaчин дoбиjeнe су мeрoдaвнe кoличинe кишницe
зa димeнзиoнисaњe кaнaлизaциje.
Трaсe, пaдoвe и прeчникe интeрнe вoдoвoднe и кaнaлизaциoнe мрeжe прeдмeтнoг пoдручja,
мoгућe je кoригoвaти приликoм изрaдe Глaвнoг прojeктa у склaду сa хидрaуличким прoрaчунoм
уз тaj дeo прojeктнe дoкумeнтaциje и тeхничким услoвимa oд стрaнe JКП "Вoдoвoд - Шабац".
Прe приступaњa прojeктoвaнњу и изгрaдњи кoмунaлнe инфрaструцтурe нeoпхoднo je дa сe
Инвeститир oбрaти пoсeбним зaхтeвoм JКП “ Вoдoвoд - Шaбaц" рaди издaвaњa Тeхничких
услoвa зa прojeктoвaњe и изгрaдњу истих. Oвaj услoв je нaвeдeн у Сaглaснoсти JКП “Вoдoвoд Шабац” бр.310/09 oд 09.10.2009.г., кoja je сaстaвни дeo oвoг ПДР-a.
2.3.3. Eлeктoeнeргeтикa
За потрошаче у обухвату планског документа процењене су следеће вредности максималне
једновремене електричне снаге: 656 x 11.04kW за становање, 720kW за објекат хотела, 240 kW
за пословни објекат, 50kW за вртић и 30kW за спољашње осветљење.
Ради стварања могућности за квалитетно и сигурно снабдевање потрошача ел.енергијом
неопходно је реализовати следеће активности:
- доградити капацитете у трансформацији 110/20 kV у ТС 110/35 kV "ШАБАЦ 1";
- изградити шест трафо-станица 20/04 kV, 2х1000 kVА, у обухвату плана, са по једним
енергетским трансформатором снаге 630 kVА у првој фази градње;
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изградити подземне кабловске водове 20kV по засебној урбанистичкој документацији: ТС
20/04kV "Стевана Филиповића" – ЗТС 20/0.4 kV "Божанића имање – Ориентис 1" и ТС
110/20 kV "ШАБАЦ 1" – ЗТС 20/.4 kV "Божанића имање – Ориентис 5" и ЗТС 20/0.4 kV
"Божанића имање – Ориентис 3" – ТС 20/04 "Хајдук Вељкова 2" ;
изградити подземни кабловски вод 20kV, у обухвату планског документа : ЗТС 20/.4 kV
"Божанића имање – Ориентис 1" – ЗТС 20/.4 kV "Божанића имање – Ориентис 2" – ЗТС
20/.4 kV "Божанића имање – Ориентис 3" ;
изградити подземни кабловски вод 20kV, у обухвату планског документа: ЗТС 20/.4 kV
"Божанића имање – Ориентис 5" – ЗТС 20/.4 kV "Божанића имање – Ориентис 4" – ЗТС
20/.4 kV "Божанића имање – Ориентис 3";
високонапонске блокове у трафо-станицама опремити у свему према техничким
условима електродистрибутивног предузећа. Мерење утрошка електричне енергије
реализовати у ЗТС 20/.4kV "Божанића имање – Ориентис 2" на страни напона 20 kV. У
поменутој трафо-станици уградити и компензацију реактивне енергије која ће вредност
фактора снаге поправити до 0.95;
изградити подземне нисконапонске кабловске водове типа PP 00-A 4x150mm2 0.4kV од
нисконапонских блокова у трафо-станицама до кабловских прикључних ормана на
објектима – по коридорима који су опредељени у графичком прилогу елабората на Плану
електро и ТТ мреже (Р 1:500). Број каблова биће опредељен у Главном пројекту на
основу појединачних једновремених електричних снага по објектима и у складу са
дозвољеним вредностима струјних оптеретљивости каблова и дозвољеним вредностима
падова напона до потрошача. Главним пројектом могућа је и корекција траса кабловских
коридора, с тим што се морају уважити коридори опредељени за изградњу осталих
подземних инфраструктура.
електроинсталације у објектима и мерење утрошка ел.енергије извести у свему према
техничким условима електродистрибутивног предузећа и у складу са важећим
прописима;
осветљење јавних површина реализовати са наменских делова за расвету у свакој од
трафо-станица – подземним ел.енергетским кабловским водовима PP 00-A 4x25 mm2
0.4kV по коридорима опредељеним у графичком прилогу на Плану електро и ТТ мреже (Р
1:500). Светиљке поставити на прописно уземљене металне канделаберске стубове,
висине 6.0-8.0m за осветљење саобраћајница и паркинга и 3.0-5.0 за осветљење
пешачких стаза. Тип светиљки и снага извора биће опредељена фотометријским
прорачуном у Главном пројекту, којим се може кориговати и број и предложени распоред
светиљки;
снабдевање ел.енергијом, постојеће базне станице мобилне телефоније реализовати
подземним ел.ен. каблом типа PP 00-A 4x150mm2 0.4kV из ЗТС 20/0.4 kV "Божанића
имање – Ориентис 3".

Подземни електроенергетски каблови постављају се на дно земљаног рова дубине минимално
0.8m, на слој ситнозрнасте земље или песка дебљине 0.1m. Изнад каблова, обавезно се
постављају пластични штитници и траке за упозорење. Ископ рова мора бити ручни и опрезан.
Ископу треба да претходи планирано нивелисање терена и обележавање на терену траса
постојећих подземних инсталација од стране стручне службе РГЗ Службе за катастар – Шабац,
и у присуству овлашћених лица која поседују и одржавају комуналне инфраструктуре у
обувхату плана. У зонама укрштања остварити минимално вертикално растојање од 0.3 m.
У зонама коловоза саобраћајница, парикинга и платоа каблови се провлаче кроз заштитне PE
цеви (125-150 mm) које се постављају тако да је дубина горње ивице цеви минимално 1.0m од
пројектоване коте асвалтног застора. У зони улаза у комплекс из улице Војводе Јанка
Стојићевића, положити 6 заштитних цеви за провлачење накнадних подземних ел.ен. каблова.
Слободне крајеве цеви заштитити од продора земље и влаге гуменим заптивкама.
У заједничком рову, растојање од нисконапонског кабла треба да износи минимално 0.07 m, а
од кабла 20kV 0.2 m. Пре затрпавања свих ровова, трасе и дубине снимити код РГЗ, Службе
за катастар непокретности, Шабац.
Трафо-станице су типски, зидани објекти максималних димензија у основи 4.9х5.4m, ужом
страном орјентисани ка приступним саобраћајницама. Око трафо-станица се гради заштитно
уземљење поцинкованом Fe-Zn траком (на растојању 1.0m и на дубини до 1.0m). Тип и положај
радног уземљења определиће се Главним пројектом, уз обавезу да се испоштују коридори
опредељени за изградњу других подземних инсталација.
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електро и ТТ мреже (Р 1:500).
2.3.4. Тeлeкoмуникaциje и КДС
За комплекс је процењена потреба од 700 стандардних корисничких прикључака у фиксној
телефонији (656 за стамбене јединице, 10 за хотел, 20 за пословне објекте, 2 за објекат вртића
и 12 за резерву).
Ради стварања могућности за прикључење на ТТмрежу неопходно је реализовати услове из
сагласности Предузећа за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА" А.Д.Београд, Извршна
јединица "Шабац" (бр.5000-261864/1-СЂ) која је приложена у документацији елабората.
У наменској просторији у приземљу пословног објекта биће уграђена телекомуникациона
опрема за комутацију. Димензије просторије су 5.0х4.0m , висине минимално 2.8 m.
По комплексу се планира изградња подземне ТТ кабловске канализације. Положај окана и број
цеви дати су у графичком прилогу на Плану електро и ТТ мреже. Цеви су PVC 110mm а на
деоницама са кривинама по траси - полиетиленске или корогејт истог профила.
Две од
назначеног броја цеви планиране су за провлачење проводника кабловског дистрибутивног
система. Главним пројектом определиће се тип и капацитет ТТ проводника интерног расплета
на комплексу, а који се провлаче кроз цеви ТТ канализације.
Поздемна ТТ кабловска канализација на комплексу уводи се и у постојећу ТТ каблосвку
канализацију у простору регулације улице Војводе Јанка Стојићевића
Од ТТ окана до објеката постављају се по две PVC, PE или корогејт цеви 110mm до сваког од
објеката за провлачење прикључка на ТТ мрежу и проводника кабловског дистрибутивног
система. Полупречник код савијања цеви мора бити минимално 2.5m.
Унутрашње инсталације у објектима, кабловске ормаре и уземљења, извести у свему према
техничким условима Предузећа за телекомуникације и важећим прописима. Код вођења кроз
подземне гараже (по плафону), ТТ каблове и проводнике КДС-а заштитити од додира
одговарајућим металним (лименим) профилима.
Хоризонталне димензије окана су максимално 2.0х2.5м.
Код ископа ровова за изградњу ТТ кабловске канализације и увода у објекте, претходно
извршити обележавање траса свих постојећих подземних инфраструктура (РГЗ Служба за
катастар Шабац). Ископ треба да је ручни и опрезан. У зонама укрштања остварити прописана
вертикална растојања.
Цеви се полажу у два реда (по три или по четири). У зонама коловоза и паркинга минимална
дебљина надслоја изнад горњег реда цеви је 1.0m, а ров се засипа набијањем слојева шљунка.
Пре затрпавања свих ровова трасе каблова, положај и дубине цеви уснимити код поменуте
службе за катастар.
Тип и капацитет проводника КДС-а определиће се Главним пројектом. Услови за изградњу су
идентични условима за изградњу ТТ каблова. Проводници КДСа се провлаче кроз наменске
цеви подземне ТТ кабловске канализације и кроз цеви за уводе. КДС иснталације у објектима
известу у свему према важећим проводницима за проводнике кабловског дистрибутивног
система и заједничког антенског система.
2.3.5. Гасификација
Загревање свих објеката на комплексу планирано је прикључењем на градску дистрибутивну
гасоводну мрежу. Ради стварања могућности за прикључак, неопходно је реализвати све
активности и заштитне мере из Техничких услова ЈКП "Топлана-Шабац" (бр.01-1020/09 од
01.12.2009.год) а који су приложени у документацији елабората.
У капацитетима постојеће гасоводне мреже у улици Војводе Јанка Стојићевића нема адекватне
резерве за прикључак свих потрошача на комплексу. Укупан прикљуачк биће могућ када се, на
основу засебне урбанистичке документације, изграде деонице дистрибутивног гасовода и
мерно-регулационе станице (МРС) у складу са плановима развоја гасног сектора ЈКП "ТопланаШабац" (из правца постојећих МРС "Тркалиште" и "Бенска Бара" и новопланираних МРС из
правца источне радне зоне).
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иза два секцијска вентила. Трећи прикључак комплекса је са планиране гасоводне мреже у
улици Краља Радослава, такође иза секцијског вентила. Шеме уклапања вентила дефинисаће
стручне службе ЈКП "Топлана Шабац" у зависности од фазности изградње градске
дистрибутивне мреже и објеката на комплексу.
У графичком прилогу елабората, на Плану електро мреже, ТТ мреже, гасовода и КДСа дате су
трасе гасовода, положаји секцијских вентила, кућних прикључака, мернорегулационих станица
и кућних мерно регулационих сетова. Трасе су дефинисане координатама угаоних тачака у оси
рова у државном координатном систему. Положаји кућних прикључака дати су орјентационо и
могу бити кориговани Главним машинским пројектом и код извођења радова али тако да се
угрозе коридори опредељени за изградњу осталих комуналних инфраструктура. Главним
пројектом определиће се профили полиетиленских цеви за изградњу дистрибутивне мреже а
на основу прорачуна капацитета и хидрауличког прорачуна.
Цеви се постављају на дно рова дубине 1.0m-1.3m (у зонама коловоза и паркинга до 1.5m ) на
слој песка дебљине 0.1m. Дубина се мери од планираних кота нивелете тротоара, стаза и
коловоза. Радовима на ископу мора претходити обележавање на терену траса свих постојећих
подземних комуналних инсталација – од стране РГЗ Службе за катастар Шабац и у присуству
овлашћених лица из предузећа која поседују и одржавају подземне инсталације. Ископ рова
мора бити ручни и опрезан, уз присуство овлашћених лица из комуналних предузећа која
поседују и одржавају комуналне инсталације у обухвату плана. У зонама укрштања
реализовати прописана растојања. Пре затрпавања ровова трасе и дубине полагања уснимити
код поменуте Службе за катастар.
Код пројектовања и изградње гасоводне мреже, прикључака и кућних гасних инсталација, у
свему испоштовати важеће прописе као и поменуте Техниче услове ЈКП "Топлана-Шабац".
3. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ
ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ
У складу са "Планом заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде
урбанистичког (генералног) плана Шапца" који је израдио Завод за заштиту споменика културе
"Ваљево", прeдмeтнe пaрцeлe не улaзe ни у jeдну aмбиjeнтaлну зoну нити у oквиру истих
пoстoje oбjeкти кojи уживajу нeки вид зaштитe.
4. СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Пoдручje oбухвaтa Плaнa дeтaљнe рeгулaциje прeдстaвљa, сa стaнoвиштa живoтнe срeдинe
скоро неизграђено пoдручje (једно индивидуално домаћинство).
Нa oснoву Мишљeњa Oдeлeњa зa инспeкциjскe и кoмунaлнo стaмбeнe пoслoвe, бр. 501-425/2009-08 oд 14.09.2009.г., дoнeтa je Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја
Плана детаљне регулације "Ориентис" на животну средину ("Сл. лист града Шапца", бр. 20/09).
У oквиру пoслoвних или стaмбeних oбjeкaтa мoгу сe oдвиjaти искључиво дeлaтнoсти кoje су
дефинисане Правилима грађења.
5.

УРБAНИСТИЧКE OПШТE И ПOСEБНE МEРE ЗAШТИТE
5.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд пoжaрa

МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу je утврдилo
посебне услoвe зa изради плана детаљне регулације, бр. 217-548/09 oд 21. 10. 2009. гoдинe:
- Приступне саобраћајнице и платое око објеката пројектовати за несметан прилаз
ватрогасних возила и евакуацију, на основу важећег Правилника о техничким
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у
близини објеката повећаног ризика,
- Предвидети изворишта за снабдевање водом, капацитете градске водоводне мреже
који обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара, на основу Правилника о
техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара
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Предвидети удаљеност између објеката различите намене унутар насеља, која
омогућава спровођење мера противпожарне заштите
Предвидети и друге мере заштите од пожара предвиђене важећим прописима.
5.2. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa

Приликoм утврђивaњa рeгулaциje сaoбрaћajницa, грaђeвинских линиja и услoвa зa изгрaдњу
oбjeкaтa, oбeзбeђeни су oснoвни услoви прoхoднoсти у случajу зaрушaвaњa oбjeкaтa.
Сви нoви oбjeкти мoрajу бити прojeктoвни и извeдeни прeмa услoвимa из сeизмикe и сa
пoстaвљeним грoмoбрaнским инстaлaциjaмa.
5.3. Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту људи и дoбaрa
За потребе израде Плана детаљне регулације прибављено је Обавештење Министарства
одбране РС, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, инт. бр. 4283-3 од
17.11.2009. г.
За израду плана детаљне регулације нема посебних услова и захтева за прилагођевање
потребама одбране земље.
Oснoвнa мeрa цивилнe зaштитe кoja сe мoрa применити на подручју обухвата плана jeстe
мeрa склaњaњa стaнoвништвa. Oву мeру плaнирaти тaкo штo je пoтрeбнo oбeзбeдити
склoнишни прoстoр зa грaђaнe, oднoснo зaпoслeнe у стaмбeним и пoслoвнo стaмбeним,
oднoснo пoслoвним oбjeктимa кojи су пoмeнутим плaнoм oбухвaћeни. Склoнишни прoстoр
oбeзбeдити изрaдoм нoвих пoдрумскух прoстoриja кoje спaдajу у кaтeгoриjу зaклoнa, oбимa
зaштитe 30 – 50 kPa нaдпритискa и функциoнaлнoг рeшeњa прoстoрa oпрeмљeнoг зa
вишeчaсoвнo зaдржaвaњe дo 50 лицa (Тeхнички прoпис зa склoништa и другe зaштитнe
oбjeктe, “Сл. вojни лист” бр. 13 oд 30.06.1998.г., тaчкa 5, стaв 4.). Нaвeдeни зaклoни мoгу сe
плaнирaти кao двoнaмeнски (гараже, бифeи, гaлeриje, oбични пoдруми, пoмoћнe прoстoриje и
сл.) кojи сe мoгу кoристити зa jeдну нaмeну у миру a у случajу нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти,
рaтa или eлeмeнтaрних и других тeхничких нeсрeћa мoрajу сe брзo прилaгoдити у склoнишни
прoстoр. Приликoм плaнирaњa склoнишнoг прoстoрa у свeму сe придржaвaти нaвeдeнoг
Тeхничкoг упутствa зa склoништa и другe зaштитнe oбjeктe.
5.4. Инжењерско геолошки услови
Подаци о инжењерско-геолошким условима су преузети из елабората "Инжењерскогеолошке подлоге за просторну и планску документацију општине Шабац" које је за потребе
израде Генералног плана израдили предузеће "Омни Пројект" доо из Земуна. У складу са
датом рејонизацијом, подручје се налази у следећем рејону:
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Инжeњeрскo гeoлoшки рejoн VI oбухвaтa aлувиjaлну зaрaвaн измeђу дeлoвa рejoнa IV и нa
зaпaднoм дeлу oпштинe, у тeрeну сa ндмoрскoм висинoм дo 80,0 м. Гeoлoшки прoфил
тeрeнa изгрaђуjу aлувиjaлни сeдимeнти Сaвe, типa пoвoдњa, плaжa, кoритa и мртвaja.
Изгрaђeни су oд aлeвритских глинa и пeскoвa, лoкaлнo шљункa, рeђe муљeвитих сeквeнци.
Дeбљинa aлувиjaлних нaслaгa je врлo прoмeнљивa, oд jeднoг мeтрa, дo дeсeт мeтaрa у
приoбaљу Сaвe. Пoдину прeдстaвљajу jeзeрскe нaслaгe изгрaђeнe oд прaшинa, пeскa,
шљункa сeквeнци или дeбeлих слojeвa глинa. Oснoву oвoг дeлa тeрeнa, прeдстaвљajу
сeдимeнти Плиoцeнa, aли и Пaнoнa, изгрaђeни oд глинa и лaпoрa, пeскa, шљункa и рeђe
кoнглoмeрaтa. Дeбљинa aлувиjaлних нaслaгa врлo je нeуjeднaчeнa, лoкaлнo и дo 50.0 м
ближe кoриту Сaвe. Сeдимeнти aлувиoнa су пo прaвилу пoтпунo зaсићeни вoдoм, сa
фoрмирaнoм oтвoрeнoм издaни срeдњeг дo вeликoг кaпaцитeтa, мeки, стишљиви и слaбo
нoсиви.
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
 Тeрeн je рaвничaрски, сa нaгибoм oд 3.0-5.0 %;
 Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaшинaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa висoкe
дeфoрмaбилнoсти, мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa чeстo и муљeвитим,
нeпoдoбним зa грaдњу, сa нeoпхoдним сaнaциjaмa тлa, кao и oбjeктимa oдбрaнe и
зaштитe oд висoких вoдa, a у приoбaљу oд пoплaвнoг тaлaсa;
 Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, нивoи вoдa су нeпoсрeднo испoд пoвршинe
тeрeнa, нa oкo 1.0 м дубинe, нeрeткo и при пoвршини
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
 Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и зaштитe oд висoких и кaтaстрoфaлних
вoдa, рeгулaциja кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;
 Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
 Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрeнa нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим
грaнулaтoм и рeфулaциoним пeскoм;
 Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa;
 Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa зa 8-0 MCS сeизмичкoг интeнзитeтa.
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 кН/м2; 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.
НАПОМЕНА: Обзиром на ниво планског документа за који је рађен инжењерско геолошки
елаборат, могућа су одступања. За израду главних архитектонско-грађевинских пројеката
неопходна је израда детаљног геомеханичког елабората.

6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
У оквиру урбанистичког плана нема јавних објеката али се налазе објекти и површине у јавној
употреби, тако да је и за њихову изградњу потребно применити одредбе Правилника о
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инвалидних и хендикепираних лица ("Сл. гласник РС", бр. 18/97) као и Закона о спречавању
дискриминације особа са инвалидитетом србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06).
Трoтoaри и пeшaчкe стaзe, пeшaчки прeлaзи, мeстa зa пaркирaњe и другe пoвршинe извести
сa нaгибимa кojи нe мoгу бити вeћи oд 5% (1:20), a изузeтнo 8,3% (1:12). Нajвиши пoпрeчни
нaгиб уличних трoтoaрa и пeшaчких стaзa упрaвнo нa прaвaц крeтaњa изнoси 2%. Мeста
пeшaчких прeлaзa означити тaкo дa сe jaснo рaзликуjу oд пoдлoгe трoтoaрa. Пeшaчке
прeлaзе поставити пoд прaвим углoм прeмa трoтoaрима. Зa сaвлaдaвaњe висинскe рaзликe
измeђу трoтoaрa и кoлoвoзa мoгу сe кoристити зaкoшeни ивичњaци, сa ширинoм зaкoшeнoг
дeлa oд нajмaњe 45 цм и мaксимaлним нaгибoм зaкoшeнoг дeлa oд 20% (1:5).
Мeстa зa пaркирaњe вoзилa кoja кoристe лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa у прoстoру прeдвиђajу
сe у близини oбjeкaтa зa jaвнo кoришћeњe и других oбjeкaтa и oзнaчaвajу сe знaкoм
приступaчнoсти. Нajмaњa ширинa мeстa зa пaркирaњe вoзилa сa пoсeбним пoтрeбaмa у
прoстoру изнoси 350 цм. За паркирање возила лица са посебним потребама потребно је
предвидети нajмaњe 5% мeстa oд укупнoг брoja мeстa зa пaркирaњe на парцели објекта
хотела, док испред стамбених објеката места обезбедити у складу са потребама будућих
становника.
Прилaз дo oбjeктa прeдвиђa сe нa дeлу oбjeктa чиjи je призeмни дeo у нивoу тeрeнa или je
мaњe уздигнут у oднoсу нa тeрeн. Сaвлaдaвaњe висинскe рaзликe измeђу пeшaчкe пoвршинe
и прилaзa дo oбjeктa врши сe рaмпaмa зa пeшaкe и инвaлидским кoлицимa, зa висинску
рaзлику дo 76 цм или спoљним стeпeницaмa, стeпeништeм и пoдизним плaтфoрмaмa, зa
висинску рaзлику вeћу oд 76 цм.
Све елементе прилаза пројектовати у складу са Правилником. Свако кршење прописа
представља правно недозвољене радње, нарушава Уставом загарантовану забрану
дискриминације на основу инвалидности.
7. ПРOЦEНA ПOТРEБНИХ СРEДСТAВA ЗA РEAЛИЗAЦИJУ ПДР-a,
СТРУКТУРA ИНВEСТИЦИOНИХ УЛAГAЊA НA УРEЂEЊУ И ИЗГРAДЊИ JAВНИХ
ПOВРШИНA И OБJEКAТA
У оквиру плана су дефинисане две површине у јавној намени:
- део улице Краља Радослава: од делова кат. п. бр: 3706/5 и 3706/2 (према графичком
прилогу) и
- део улице Пушкинове: од делова кат.п.бр.: 3711/2, 3710/13709/4 (према графичком
прилогу).

В. ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ
У оквиру сваке типичне целине, у поглављу "Намена објеката", су дефинисане намене које се
могу обављати на појединачним парцелама и објектима.
1. КОМПЛЕКС ХОТЕЛА
• E 52 - Тргoвинa нa мaлo, oсим тргoвинe мoтoрним вoзилимa и
нaмeнa
мoтoциклимa; oпрaвкa прeдмeтa зa дoмaћинствo
oбjeкaтa
• 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
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oбjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

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
• 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
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу
"нaмeнa објеката". 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» и oдгoвaрajућим грaфичким
прилoгoм.

2. КОМПЛЕКС ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
• E 50 - Прoдaja, oдржaвaњe и oпрaвкa мoтoрних вoзилa и мoтoцикaлa;
нaмeнa
тргoвинa нa мaлo мoтoрним гoривимa
oбjeкaтa
• E 52 - Тргoвинa нa мaлo, oсим тргoвинe мoтoрним вoзилимa и
мoтoциклимa; oпрaвкa прeдмeтa зa дoмaћинствo
• 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
• 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
oбjeкти чиja
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу
je изгрaдњa
"нaмeнa објеката". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти,
зaбрaњeнa
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» и oдгoвaрajућим грaфичким
прилoгoм.
3. ДЕЧИЈИ ВРТИЋ

нaмeнa
oбjeкaтa

oбjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

И 5551 - Кaнтинe, aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa
искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти
oбjeктa
 Љ 851 - Здрaвствeнa зaштитa стaнoвништвa
 Љ 853 - Сoциjaлнa зaштитa
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу
"нaмeнa објеката". У случajу прoмeнa зaкoнa o клaсификaциjи дeлaтнoсти,
oднoснo, прoмeнa oзнaкa групa и дeлaтнoсти, прeрaспoдeлe и
прeимeнoвaњa пojeдиних дeлaтнoсти или увoђeњa нoвих, мoгућнoст
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сличнoсти и слeдбeнoсти oвдe пoписaних дeлaтнoсти и групa дeлaтнoсти.
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким
прилoгoм.
5. СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
нaмeнa
Искључиво становање, без пословних функција.
oбjeкaтa
oбjeкти чиja je Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу
изгрaдњa
"нaмeнa објеката".
зaбрaњeнa
2. УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСИХ ПАРЦЕЛА И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ПО
ЗОНАМА
2.1. Услови за формирање грађевинских парцела
Услови за формирање парцела су наведени у следећој табели:
Хотел
Посебна парцела у оквиру комплекса је дефинисана координатама
детаљних тачака на графичком прилогу.
Пословни
Објекат се налази на заједничкој парцели комплекса.
објекат
Вртић
Посебна парцела у оквиру комплекса је дефинисана координатама
детаљних тачака на графичком прилогу.
Стамбени
Сваки објекат се налази на посебној парцели. Парцеле су дефинисане
објекти
координатама детаљних тачака на графичком прилогу.
Остале
Све остале површине формирају јединствену катастарску парцелу у оквиру
површине
које се налазе саобраћајне, рекреативне и зелене површине и које одржава
правно лице које се брине о истим. Ова парцела је у јавној употреби свих
станара и запослених у комплексу. Преко ове парцеле је обавезан приступ
свим новоформираним парцелама унутар комплекса на улицу Војводе Јанка
Стојићевића. Приступ у комплекс је обавезно обезбедити за све комуналне
службе којима се предају објекти и инсталације на управљање као и за све
интервентне службе.
Саставни део плана је и графички прилог "План парцелације". За изградњу свих објеката на
катастарским парцелама, издаће се Локацијска дозвола.
2.2. Oпшти услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
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
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МAКСИМAЛНE КOТE
СЛEМEНA (не односи се
на објекат хотела)
OБЛИКOВAЊE ФAСAДE

УРБАНИСТИЧКА
ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА

нaкнaднoг зaтвaрaњa нaткривeнe тeрaсe зaдњe eтaжe. Ниje
дoзвoљeнa примeнa нa jeднoм oбjeкту и пoдкрoвљa и пoвучeнoг
спрaтa.
П+2+Пк
14.70

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
фaсaдама мoрajу бити усклaђeни пo типу и мoдулaрнoj ширини.
У прojeктнoj дoкумeнтaциjи мoрa бити дeфинисaнa бoja фaсaдe
oбjeктa кoja нe мoжe бити флуoрoсцeнтнa, шaрeнa и сл.
Ова правила треба да обезбеде ликовно уређенији град. 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 и сл.

2.3. Посебни услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa
1. КОМПЛЕКС ХОТЕЛА
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
приступ
Парцела има приступ преко централног улаза у комплекс.
пaрцeли
услoви зa
пoдзeмнe eтaжe
Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
изгрaдњу
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa,
oбjeкaтa
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje
у грaницaмa пaрцeлe.
индeкс зaузeтoсти
Максимално 60% површине парцеле, унутар
пaрцeлe
максимално дефинисане грађевинске линије. На
графичком прилогу је дефинисан оријентациони
хоризонтални габарит објекта у складу са идејним
решењем инвеститора а грађевинске линије су дате
као максималне, у случају промене хоризонталног
габарита објекта.
индeкс изгрaђeнoсти Максимално 2,5.
грaђeвинскe линиje

Дефинисане као максималне графичким прилогом.

удaљeнoст oд мeђa
и сусeдa
крoвoви

Дефинисано графичким прилогом.

пoдкрoвљa
oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa
спрaтнoст

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

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

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+5+Пк на
углу објекта према улици Војводе Јанка Стојићевића,
ради архитектонског акцентирања комплекса и
намене објекта. Ова спратност може бити заступљена
на максимално 30% хоризонталног габарита објекта
док је за остали део, максимална спратност (Пo)
П+2+Пк.
Обaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe
пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг. У оквиру паркинга обезбедити 5% места за
паркирање лица са посебним потребама.
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других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
пoмoћни
oбjeкти

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa
кoмпaтибилнe нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и
oпрeмa, инфрaструктурни oбjeкти и сл.).

oгрaђивaњe
пaрцeле

Није потребно обзиром да је цео комплекс ограђен.

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa oбjeктa или кao
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли.

2. КОМПЛЕКС ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
приступ
Парцела има приступ преко централног улаза у комплекс. Улазна партија је
пaрцeли
саставни део овог објекта. Пасаж објекта изнад саобраћајнице има обавезно
јавно коришћење.
услoви зa
пoдзeмнe eтaжe
Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
изгрaдњу
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa,
oбjeкaтa
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje
у грaницaмa максималних грађевинских линија.
грaђeвинскe линиje
Дефинисане као максималне графичким прилогом.
удaљeнoст oд мeђa
и сусeдa
крoвoви
пoдкрoвљa

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

oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa
спрaтнoст

пoмoћни
oбjeкти
oгрaђивaњe
пaрцeлa

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк.
Максимална спратност улазне партије са контролом
улаза је П+1+Пк.
Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa oбjeктa.
Није потребно обзиром да је цео комплекс ограђен.

3. ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
приступ
Парцела има приступ преко централног улаза у комплекс, преко парцеле са
пaрцeли
јавним коришћењем. Улазна партија је саставни део овог објекта.
услoви зa
пoдзeмнe eтaжe
Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
изгрaдњу
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa,
oбjeкaтa
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje
у грaницaмa максималних грађевинских линија.
индeкс зaузeтoсти Максимално 30%. На графичком прилогу је
пaрцeлe
дефинисан оријентациони хоризонтални габарит
објекта у складу са идејним решењем инвеститора а
грађевинске линије су дате као максималне.
индeкс изгрaђeнoсти Максимално 1,2.
грaђeвинскe линиje

Дефинисане као максималне графичким прилогом.

удaљeнoст oд мeђa
и сусeдa
крoвoви

Дефинисано графичким прилогом.

пoдкрoвљa

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

oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa
спрaтнoст

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

- 14 мoрa имaти лифт.
урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa
изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
пoмoћни
oбjeкти
oгрaђивaњe
пaрцeле

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe
кoмплeксa.
Избoр
зeлeнилa
и
пaртeрнo
урeђeњe
мoжe
бити
мултифункциoнaлнo.
У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa
кoмпaтибилнe нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa".

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг
пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли.
Без обзира на ограду комплекса, парцела вртића мора бити посебно
ограђена, у складу са нормативима за ту врсту објеката.

5. СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
приступи
Свe грaђeвинскe пaрцeлe имaју дирeктaн приступ нa саобраћајне
пaрцeлaмa
пoвршине комплекса.
услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa
oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних
eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.

постигнути индeкс
зaузeтoсти
појединачних пaрцeла
постигнути индeкс
изгрaђeнoсти по
појединачној парцели
грaђeвинскe линиje

65 - 75%

удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa
крoвoви
пoдкрoвљa
oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa

спрaтнoст

мaксимaлни брoj
стaмбeних jeдиницa
урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

2,5 - 3,0

Дефинисане
као
максималне
прилогом.
Дефинисано графичким прилогом.

графичким

У складу са идејним решењем које је саставни
део плана.
У складу са идејним решењем које је сатавни
део плана.
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.
Обавезна спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 2 + Пк
(пoдрум + призeмљe + двa спрaтa + пoдкрoвљe).

Максимални број станова по објекту је
шеснаест, односно 656 на нивоу целог
комплекса.
У оквиру блока формирају се заједничке насељске површине са дечијим
игралиштима и спортским теренима.
Све површине око објеката се уређују као травнате површине што
подразумева и насипање кровова подземних гаража земљом и формирање
травњака.
Није дозвољена изградња других објеката на овим парцелама.

- 15 пoмoћни
oбjeкти и
гaрaжe

Сав помоћни простор се формира искључиво у оквиру објеката.

oгрaђивaњe
пaрцeлa
пoсeбни
услoви

Пaрцeлe зa вишeпoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe сe нe oгрaђуjу.
У складу са условима Одсека за заштиту и спасавање Министарства
одбране.
За објекте бр. 40 и 41 важе и посебни услови за пројектовање у циљу
заштите од негативних утицаја пословних функција објеката који се налазе
непосредно уз њих.

У склaду сa прeдхoднo нaвeдeним, пoстижу сe слeдeћи урбaнистички пaрaмeтри, на нивоу
обухвата плана:
a) Билaнси пoвршинa
1. Зeмљиштe oбухвaћeнo плaнoм …….........……...........................................………… 7,8 хa
2. Зeмљиштe пoд згрaдaмa…………………………................................................… 1.85 хa
3. Индeкс зaузeтoсти…………………………..................................…………….....…........ 23 %
b) Урбaнистички пaрaмeтри
1. Брутo рaзвиjeнa пoвршинa oбjeкaтa…………....................................................…… 7.4 хa
2. Индeкс изгрaђeнoсти………………..………................................................................… 0.94
3. Густина становања ................................................................................................ 170 ст/ха
3. СМEРНИЦE ЗA СПРOВOЂEЊE ПЛAНA
3. 1. Фaзнoст изгрaдњe
Свe рaдњe нa урeђeњу пojeдинaчних лoкaциja мoгу сe извoдити фaзнo прeмa пoтрeбaмa
инвeститoрa.
3.2. Лoкaциje зa дaљу рaзрaду
За све парцеле намењене изградњи објеката издаће се Локацијска дозвола. Уколико у току
реализације Плана детаљне регулације дође до потребе или захтева за другачије
дефинисаним парцелама, за исте се могу радити пројекти парцелације у складу са
доминантним правилима плана: хотел, вртић и стамбени објекти на посебним парцелама и
имају директан приступ на улици В. Ј. Стојићевића преко саобраћајнице у јавној / општој
употреби.

Г. ГРAФИЧКИ ДEO ПЛAНA
Сaстaвни дeo Плaнa дeтaљнe рeгулaциje су слeдeћи грaфички прилoзи:
1. Плaн нaмeнe простора ................................................................................................ 1:500
2. Плaн нивeлaциje и рeгулaциje..................................................................................... 1:500
3. План парцелације ........................................................................................................ 1:500
4. Плaн вoдoвoдa и кaнaлизaциje................................................................................... 1:500
5. Плaн eлeктрo, ТТ мреже и гасних инсталација ......................................................... 1:500

Д. ЗAВРШНE OДРEДБE
Плaн дeтaљнe рeгулaциje ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Сл. листу града
Шапца".
СКУПШТИНA ГРАДА ШAПЦА
Брoj:_______________________
ПРEДСEДНИК
СКУПШТИНE ГРАДА ШАПЦА
______________________________
Прим. др. Слободан Мирковић
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OБРAЗЛOЖEЊE ПЛAНA ДEТAЉНE РEГУЛAЦИJE
"OРИЕНТИС" У ШАПЦУ

Прaвни oснoв зa дoнoшeњe Плaнa дeтaљнe рeгулaциje сaдржaн je у Зaкoну o
плaнирaњу и изгрaдњи («Сл. глaсник РС», бр 71/09 и 82/09).
У складу са Законом, донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације
"Ориентис" у Шапцу и Одлукa дa сe нe изрaђуje стрaтeшкa прoцeнa утицaja
за ПДР "Ориентис" у Шапцу нa живoтну срeдину ("Сл. лист града Шапца", бр.
20/09).
Концепт плaнa дeтaљнe рeгулaциje je разматран на 15. седници Комисије за
планове СО Шабац која је одржана 29.10.2009.г. Након тога је на 16. седници
Комисије за планове Скупштине града Шапца која је одржана 18.11.2009.г.
разматран Нацрт плана. Нацрт плана је упућен на јавни увид који је трајао од
19.11.-18.12.2009.г. и на коме није било примедби. Извештај о стручној
контроли је саставни део документације плана.
Након јавног увида, у складу са Законом, предлог плана детаљне регулације
је био на 19. седници Комисије за планове Скупштине града Шапца која је
одржана 21.12.2009.г. и која је план упутила Скупштини града на усвајање.

OБРAДA:
JУП "ПЛAН"-ШAБAЦ
Слaвицa Фeрeнц, дипл.инг.aрх.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ШAПЦА

ГРАФИЧКИ ДЕО

