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Нa oснову члана 25, 35 и 216. став 4, Закона o планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, 

бр.72/09,  81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13-одл. УС, 98/13 - одл. УС, 

132/14 и 145/14), Просторног плана РС ("Сл. гласник" бр.88/10) и члaнa 47. став 1, члaнoвa 32. и 99. 

Стaтутa града Шaпца (“Сл. лист града Шaпца” бр. 32/08), Скупштинa града Шапца, нa свojoj сeдници 

oдржaнoj                         гoдинe, дoнeлa je: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опис граница плана: 
 Граница Плана детаљне регулације „Зорка – Радна зона Исток“ обухвата површину од око 91ha, 
омеђену: Јеврејском улицом, границом комплекса Доњошорског гробља, Хајдук Вељковом улицом, 
Церским ободним каналом и реком Савом. 

Попис парцела у обухвату плана: 6915/101, 6915/99, 6915/98, 6915/97, 6915/94, 6915/96, 6915/95, 
6915/114, 6915/92, 6915/93, 6915/91, 6915/1, 6915/88, 6915/87, 6915/86, 6915/85, 6915/84, 6915/83, 6915/82, 
14424/1, 6915/81, 6915/80, 6915/5, 6915/7, 6915/103, 6915/2, 6915/102, 6915/6, 6915/120, 6915/13, 6915/3, 
6915/12, 6915/14, 6915/15, 6915/8, 6915/16, 6915/17, 6915/18, 6915/19, 6915/11, 6915/22, 6915/21, 6915/20, 
6913/8, 6915/9, 6915/10, 6915/23, 6915/24, 6915/25, 6915/27, 6915/26, 6915/28, 6915/29, 6915/30, 6915/31, 
6915/4, 6915/32, 6915/33, 6915/35, 6915/36, 6915/37, 6915/38, 6915/39, 6915/40, 6915/42, 6915/41, 6913/7, 
6915/46, 6915/45, 6915/44, 6915/47, 6914/1, 6915/116, 6915/54, 6915/53, 6915/52, 6915/118, 6915/55, 
6915/119, 6915/117, 6914/2, 6915/57, 6915/58, 6915/56, 6915/59, 6915/60, 6915/62, 6915/61, 6915/51, 
6915/49, 6915/48, 6915/63, 6915/68, 6915/69, 6915/64, 6915/70, 6915/104, 6915/34, 6915/73, 6915/72, 
6915/74, 6915/71, 6915/75, 6915/76, 6915/77, 6915/79, 6915/78, 6915/65, 6915/66, 6915/67, 6915/108, 
6915/109, 6915/111, 6915/107, 6915/105, 6915/89, 6915/90, 6915/106, 6915/110, 14406/9, 14406/8, 14406/6, 
14406/7, 14406/5 
Плански и правни основ за израду плана 
Правни основ за израду ПДР садржан је у одредбама: 
 Закон о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014) 
 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015), 
 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", 
бр.22/15), 
 Oдлука o приступaњу изрaди ПДР "ЗОРКА–РАДНА ЗОНА ИСТОК" у Шапцу ("Сл.лист града Шапца 
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 27/14).,  
 Oдлука да се израђује стрaтeшка прoцeна утицaja нa живoтну срeдину ПДР "ЗОРКА–РАДНА 
ЗОНА ИСТОК" у Шапцу ("Сл. лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 27/14). 
 Уредба о категоризацији државних путева ("Сл. гласник РС", бр.105/2013 и 93/2015) 
Плански основ за израду ПДР је садржан у: 
 План генералне регулације „ШАБАЦ“ –ревизија (" Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, 
Владимирци и Коцељева", број 18/15, 23/15), 

Обавезе и смернице преузете из планских докумената вишег реда: 

I – ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

I -1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА 

I -1.1. Општи део концепта плана: 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

“ЗОРКА – РАДНА ЗОНА ИСТОК“ 



    
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЗОРКА-РАДНА ЗОНА ИСТОК” У ШАПЦУ 

 

2 
 

 Привредни потенцијали: Индустрија је заступљена у зонама "Север", "Исток" и "Југ" и оне 
представљају најзначајнији привредни потенцијал, док су у осталима развијене претежно 
комерцијалне и терцијарне делатности 

 Саобраћајна инфраструктура: Пoтeз  државног  пута  I Б реда  бр. 21 (М-21) Нoви сад – Шабац – 
Ваљeвo кojи сe пoклапа са улицама Jeврejском  и Хаjдук Вeљкoвом у  Шапцу. 

 Постојећа железниичка инфраструктура: индустријски коолосеци „Зорка“, 

 Планирана железничка инфраструктура: Изградња нове једноколосечне пруге Београд – 
Обреновац – Шабац. 

 Међународни пловни пут на подручју израде плана одговара категорији пловног пута III. У радној 
зoни "Исток" се налази пoстojeћe пристаништe "Зoркe". 

 Бициклистичка инфраструктура  У радној зoни "Исток" се налази пoстojeћа бициклистичка 
инфраструктура у Улици хајдук Вељковој 

 Трансфер станица која се налази у радној зони "Исток" је саставни део функције одвожења 
отпада на регионалну депонију. 

 Целина је доминантно разрађена као радна зона у којој доминира комплекс хемијске индустрије. 

 Примарни циљ израде ПДР-а: дефинисање јавних и сукорисничких интереса унутар радне зоне.  

 Секундарни циљ: дефинисање система прикупљања и одвођења атмосферских вода и 
индустријских отпадних вода уз изградњу посебног постројења за пречишћавање. 

 Општи циљ је уређење комплетне територије уз санацију терена и максимално поштовање 
услова заштите животне средине. 

ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

 Дозвољена намена површина: индустриjскa прoизвoдњa, мaли прoизвoдни пoгoни, складишта, 
сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм и са наменама 
затеченог стања. У oвoj зoни je дoминaнтнa и прeпoручљивa хeмиjскa прoизвoдњa и склaдиштa. У 
зoни сe мoгу нaћи и другe нaмeнe aкo нa њих нe дeлуjу штeтнo утицajи пoстojeћe прoизвoдњe. У 
oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa eнeргeтских и кoмунaлних oбjeкaтa и пoстрojeњa, кao и 
трaнсфeр стaницa и стaницa зa рeциклaжу oтпaдa, уз дeфинисaњe стрoгих услoвa зaштитe 
живoтнe срeдинe, кao и oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje. 

 Правила парцелације: дoзвoљeнo je фoрмирaњe пaрцeлa у склaду сa пoтрeбaмa пoтeнциjaлних 
инвeститoрa. Ниje дoзвoљeнo фoрмирaњe пaрцeлa мaњe пoвршинe oд 10 aри сем ако се 
другачије не дефинише ПДР. Мaксимaлнa пoвршинa ниje oгрaничeнa. 

 Подземне етаже: Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли је дозвољено у 
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe. 

 Индекс заузетости и изграђености: индекс заузетости 60%/изграђености 1.2, осим ако се 
другачије не дефинише ПДР-ом 

 Грађевинске линије: Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу aли 
нe ближe oд 10,0 м удaљeнoсти oд грaницe путнoг зeмљиштa државних путeвa. 

 Удаљеност од међа и суседа: Утврђује се минимална удаљеност од међа од 5,0m, која може 
додатно бити коригована противпожарним условима и заштитним зонама специфичних 
технологија. 

 Спратност: Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних oбjeкaтa и складишта je 
12 m. У oквиру тe висинe дoзвoљeнa je пoдeлa нa вишe eтaжa. Зa спeцифичнe случajeвe (силoсe, 
вертикалне транспортере и сл.). Мaксимaлнa спрaтнoст aдминистрaтивних oбjeкaтa je три 
надземне етаже (П+2). 

 Паркирање: 1 паркинг место на 20 запослених. 

 Уређење слободних површина: минимaлнo 10% пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлeзe 
пoстojeћи oбjeкти, минимално 20% за нове локације. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe 
мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa. 

 Интервенције на постојећим објектима: Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo 
тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.. За извођење свих врста 
радова на објектима: "Холдинга", куле са сатом, "Прве капије", библиотеке и културног центра, 
неопходна је израда урбанистичког пројекта, сем ако су у власништву града Шапца. Наведени 
објекти морају задржати првобитни изглед, без могућности дограђивања. 
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 Изградња других објеката на парцели: Могу се градити други објекти исте или компатибилне 
намене 

Табела 1. Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 

НAЗИВ УСТAНOВE ИЛИ ПРEДУЗEЋA БРОЈ И 
ДAТУМ 
ЗAХТEВA 

БРOJ И ДAТУМ 
ПРИСПEЋA 

JП ЕПС -"Eлeктрoсрбиja" д.о.о. Крaљeвo, 
Електродистрибуција Шабац 

01-1205 од 
17.12.2014. 

01-10142, дана 
08.01.2014. 

Јавно предузеће Електромрежа Србије, погон техника,  
Београд  

01-1205 од 
17.12.2014. 

0-1-2-323/1,  
дана 16.12.2014. 

Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ" Србија, АД 
Београд, Служба за планирање, развој и инвестициону 
изградњу Шабац 

01-1205 од 
17.12.2014. 

7010-465124/1, 
дана 28.01.2015. 

ЈКП „Стари град“, Шабац 01-1205 од 
17.12.2014. 

 

ЈКП „Топлана-Шабац“, Шабац 01-1205 од 
17.12.2014. 

01-2239/14, дана 
29.12.2014. 

Дирекција за путеве Града Шапца 01-1205 од 
17.12.2014. 

 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, 
Водопривредни центар  „Сава-Дунав“- Београд   

01-1205 од 
17.12.2014. 

4840/1, дана 
07.12.2015. 

Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд 01-1205 од 
17.12.2014. 

953-16298/15-1, 
дана 07.09.2015. 

ЈКП „Водовод-Шабац“, служба развоја и инвестиција 01-1205 од 
17.12.2014. 

Р-263/14, дана 
29.12.2014.г. 

Акционарско друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 
Београд 

01-1205 од 
17.12.2014. 

1/2015-599, дана 
25.09.2015.г. 

Лучка капетанија, Сремска Митровица, Агенција за 
управљање лукама 

01-1205 од 
17.12.2014. 

342-01-
00257/2015-06, 
дана 15.10.2015.г 

Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, Дирекција за водне путеве, Београд 

01-1205 од 
17.12.2014. 

11/205-2, дана 
12.01.2015. и  
11/113-2, дана 
02.09.2015.г. 

Република Србија, Министарство одбране, Сектор за 
материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру 

01-1205 од 
17.12.2014. 

4142-4/14, дана 
20.03.2015.г. 

Република Србија, Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне 
ситуације у Шапцу 

01-1205 од 
17.12.2014. 

217-14626/14-1, 
дана 
08.01.2015.г. 
217-14626/14-2, 
дана 
27.03.2015.г. 

Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, Ваљево 01-1205 од 
17.12.2014. 

 

Република Србија, Завод за заштиту природе Србије, Нови 
Београд 

01-1205 од 
17.12.2014. 

020-3068/3,  дана 
09.02.2015. 

Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине, Агенција за заштиту животне средине, 
Београд 

01-1205 од 
17.12.2014. 

151/2015, дана 
29.01.2015. 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 01-1205 од 
17.12.2014. 

06-03/25744, 
дана 22.12.2014. 

ЈП „Транснафта“ Панчево 01-1205 од 
17.12.2014. 
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Република Србија, Републички хидрометеоролошки завод, 
Београд 

01-1205 од 
17.12.2014. 

92-III-1-
110,111,113/2014 
дана 25.12.2014. 

Република Србија,  Републички сеизмолошки завод, Београд 01-1205 од 
17.12.2014. 

02-667/14, дана 
08.01.2015. 

Република Србија, Министарство рударства и енергетике, 
Београд 

01-1205 од 
17.12.2014. 

958-00-
00002/2014-01, 
дана 16.01.2015. 

РС, Министaрствo здрaвљa, Сeктoр зa jaвнo здрaвљe и 
санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор, Шабац 

01-1205 од 
17.12.2014. 

 

Одељење за инспекцијске и комунално стамбене послове СО 
Шабац 

01-1205 од 
17.12.2014. 

 

Међународна комисија за слив реке Саве, Кнеза Бранимира 
29/, Бранимир Центар, 10000 Загреб 

01-1205 од 
17.12.2014. 

 

Јавно предузеће Склоништа, Нови Београд 01-1205 од 
17.12.2014. 

43-8/14-1, дана 
30.12.2014. 

 
 
Оцена постојећег стања 
 Грађевинско подручје: Обухват плана детаљне регулације се целом површином налази у 
грађевинском подручју К.О. Шабац. 

Намена површина: Доминантна је индустријска производња (хемијска индустрија), поред тога 
заступљене су и друге радне (мали производни погони, производно занатство), комуналне и 
инфраструктурне функције. 

Објекти и површине јавне намене: Објекти и површине у јавној употреби у оквиру обухвата плана: 
Земљиште „Србијавода“, Улица Хајдук Вељкова, Трафостаница, Постројење за пречишћавање отпадних 
вода, Трансфер станица, Црпна станица, Пристаниште, Парцела насипа, Железничка пруга (парцеле у 
власништву РТЦ-а и Зорка транспорта *ТАБЕЛА 3: стр.12). 

Привредни и други објекти: У оквиру радне зоне постоји значајан грађевински фонд изграђених 
индустријских објеката и објеката секундарних функција у индустријском комплексу . Према намени 
објеката они се могу сврстати у неколико категорија: индустријски погони и хале, складишта сировина и 
готових производа, административни објекти, кухиње и кантине, помоћни објекти, инфраструктурни 
објекти, објекти сфера за складиштење производа, објекти капија са портирницама, као и објекат 
културног центра са свечаном салом и библиотеком. 

Саобраћај: Улица Хајдук Вељкова се према Уредби о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“, 
бр.105/2013) поклапа са делом деонице и према Референтном систему ЈП „Путеви Србије“ поклапа са 
делом деонице број 1781 Шабац 1- Шабац 2 државног пута I Б реда број 21 ( стари број М-21).   
Са источне стране уз границу обухвата изграђена је  саобраћајница, која омогућава приступ „Трансвер 
станици“ и „Постројењу за пречишћавање отпадних вода“. 
У оквиру  обухвата плана изграђене су интерне саобраћајнице које се пружају углавном дуж 
индустријских колосека. 

Електроенергетика: У обухвату плана детаљне регулације изграђена је трафо-станица 110/35/6kV 
“Шабац 4“ са које се, у највећем, снабдевају индустријски потрошачи. 
У обухвату плана је 23 индустријских трафо-станица 6/0.4kV у власништву "Зорка енергетике" и 
предузећа на комплексима. 
У обухвату плана су и три дистрибутивне трафо станице 20/0.4kV, са којих се напајају градски комунални 
објекти (црпна станица, трансфер станица и постројење за пречишћавање отпадних вода). 

Електронске комуникације: Oбухват плана детаљне регулације је део реона кабловског подручја  N10 
АТЦ "Шабац". У обухвату је око 400 прикључака у фиксној телефонији. 

I -1.2. Аналитички део концепта плана: 
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У зони левог уличног појаса улице Хајдук Вељкове, у дужини од око 1km, изграђена је ТТ кабловска 
канализација "Телеком Србија" предузећа за телекомуникације а.д. а у продужетку је ТТ канализација 
"Зорка енергетике", д.о.о. Шабац у дужини око 630m – до објекта интерне телефонске централе "Зорка" 
на кат.парцели бр.6915/12 К.О.Шабац. 

Гасификација: У обухвату плана детаљне регулације изграђени су и у функцији следећи елементи 
система гасовода ЈП "СРБИЈАГАС": 

- челични гасовод до 12bar из главне мерно-регулационе станице "ШАБАЦ 1" (Думача),  273.1mm, у 
зони левог уличног појаса улице Хајдук Вељкове; 

- мерно-регулациона станица (МРС) "Бели лимови" и прикључни челични гасовод до 12bar,   
114.3mm; 

- МРС "Zorka color" и прикључни челични гасовод до 12bar,   60.3mm; 

- МРС "BMR" и прикључни челични гасовод до 12bar,   60.3mm; 

- МРС "Фармација" и прикључни челични гасовод до 12bar,   114.3mm; 
- МРС "Zorka Elixir" и прикључни гасовод (подземни и надземни); 

У обухвату плана је, такође, део градске дистрибутивне мреже до 4bar изграђен од полиетиленских цеви 
(око комплекса Доњошорског гробља). Не постоје могућности за ширење постојеће ГДМ. 

Водовод и канализација: 
Снабдевање  санитарном и противпожарном водом  фабрика: Еlixir, Тikkurila - Zorka , Железара 
Смедерево-огранак Бели лимови Шабац, обавља се са  градске водоводне мреже,односно са потисног 
вода профила  ПЕЕ300 mm у Улици Хајдук Вељковој у Шапцу. 
За потребе снабдевање индустријском водом , користе углавном  се постојећи бунари.  
Сакупљање и евакуација санитарно-фекалих  и технолошких отпадних вода 

У обухвата плана трасиран је главни градски фекални канализациони колектор порфила 1000 mm од  
постојеће КЦС „Главна“ до постојећег градског центраног постројења за пречишћавање отпадних вода 
(ЦППОВ).Прикључење  отпадних вода индустријске зоне на наведени колектор, НИЈЕ ДОЗВОЉЕН. 
У обухвату плана постоје старе канализационе инсталације за евакуацију санитарно-фекалних и 
атмосферских отпадних вода, као и индустријских отпадних вода (киселог и базног порекла). 
На предметном простору не постоје и нису у функцији постројења за пречишћавање санитарно-фекалних 
и индустријских отпадних вода. 
Сакупљање и евакуација атмосферских вода 
Сакупљање атмосферских вода са подручја у обухвату плана, обавља се кроз постојећу канализациону 
мрежу општег типа и слободним сливањем у околне водотоке – реку Саву и Церски ободни канал, а без 
претходног пречишћавања. 

Јавно и друго зеленило: 
На подручју обухвата плана тренутно не постоји уређена зелена површина јавне намене, што 
представља велики проблем у смислу заштите од негативног утицаја на животну средину и здравље 
људи. Непостојање зелених површина које би умањиле штетне утицаје на животну средину и визуелно 
загађење умањује квалитет рекреације реком Савом и у окружењу. 

Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и природе и амбијенталних 
целина: 
У поступку израде предлога проглашења Непокретних културних добара су: 
1. Управна зграда ХК "Зорка" 
2. Кула са сатом 
Вредни објекти архитектонског наслеђа: 
1 "Прва капија" - објекат за контролу улаза у комплекс "Зорке" у Улици Хајдук Вељка (кат.п.бр. 
6915/8 и 6915/15),  
2 објекат библиотеке  "Зорка" (кат.п.бр. 6915/17).  
3 објекат културног центра "Зорка" (кат.п.бр. 6915/18).  
Што се тиче будуће намене објекта, несумњиво је да библиотеку треба оставити у основној намени и у 
њој би се могла чувати библиотека и документација бивше ХИ која би се сакупила по осталим 
фабрикама. Културни центар (са библиотеком) би се могао прилагодити у музејски простор са 
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могућношћу одржавања и других изложби а сала би могла да се користи за разне манифестације, да се 
изнајмљује културно уметничким и спортским друштвима и сл.).  
Ови објекти, заједно са објектима Управне зграде ХК "Зорка" и куле са сатом треба да чине културно-
историјску целину, те је потребно покренути утврђивање НКД. 
Наведени, стручно одабрани објекти чине својеврстан попис културног ресурса града Шапца, само се 

директна обавеза старања о њима препушта локалној заједници, при чему се свакако подразумева 

стручна сарадња службе заштите непокретних културних добара, али не на основу одредби Закона о 

културним добрима него на основу планских аката локалне самоуправе. 

Преглед анализе утицаја обухвата плана на животну средину 

- Хидрогеолошке карактеристике 
У хидролошкој анализи великих вода и појаве максималних годишњих нивоа у периоду 1931.-2001. 

године коришћена је Експертиза о меродавним великим водама реке Саве на потезу система будућег 

комплекса Централног постројења за пречишћавање отпадних вода Шапца (Институт за водопривреду 

„Јарослав Черни“) који је лоциран низводно од локације Пројекта: 

 Ниво стогодишње воде на реци Сави на водомерној станициШабац 78,44 mnm 

 Протицај стогодишње воде на реци Сави на в.с. Шабац 6.510 m3/s на основу чега је усвојена кота 
стогодишње велике воде 78,50 mnm (на стационажи приближно km 102+000). 

-Изворишта 
Извориште "Табановић", у атару насеља Табановић (зона непосредне заштите -површине 15.9ha), 

лоцирано је 8 km северно од града Шапца. За сада је само реализована прва фаза изградње на овом 
изворишту а сирова вода се из подземља црпи на 5 цевастих бунара, сваки капацитета по 80,0 l/s, тако 
да је тренутни капацитет изворишта 400,00 l/s.  

 Систем за снабдевање водом града Шапца функционише сада тако да се снабдевање 
санитарном водом обавља са извришта „Табановић“ а извориште „Мали Забран“ служи за покривање 
вршне потрошње. Уобичајена производња воде у критичним летњим месецима на изворишту „Мали 
Забран“ се креће око 130,00 l/s а на изворишту „Табановић“ око 250,00 l/s, односно укупно достиже око 
350,00 l/s.  
Водоводна мрежа 

Радне зоне у обухвату плана се снабдевају санитарном водом са градске водоводне мреже, а 
противпожарном  и технолошком  из сопствених извора (бунари  или река Сава). 
  У снабдевању санитарном водом нема проблема чак ни у летњим месецима а предуслови за 
проширење водоводне мреже, постоје.  
Земљиште 
Педолошки слој терена на предметној локацији, је одавно измењен и уништен  попуњавањем постојеће 
природне депресије тако што је терен попуњен материјалом од насипа (шљунак, шљака, шут, 
рефулирани шљунак итд.) који се наставља на самородно тло прашине и прашинасте глине органског и 
другог порекла.Такође северно од локације, одмах  између индустријског железничког колосека и десне 
обале реке Сава, а западно од складишта амонијака и амонијачног раствора, евидентно је историјско 
загађење земљишта проузроковано депоновањем „пиритне изгоретине“– индустријског отпада из 
производње сумпорне киселине. 
-Анализа квалитета ваздуха 

На административној територији града Шапца, највећи извор загађења сигурно је индустрија, али 

се не могу занемарити кућна ложишта, моторна возила и други чији утицај зависи пре свега од количине 

и врсте горива. Посебно треба нагласити да штетан утицај аерозагађења зависи од врсте и капацитета 

индустрије, броја моторних возила, броја и густине индивидуалних загађивача и слично. Поред тога, све 

значајнији извор загађења ваздуха је загађење поленом, чија количина представља незаобилазни 

индикатор стања квалитета ваздуха. 

Током зимских месеци долази до порекорачења GVI за чађ, као последица сагоревања у 

индивидуалним ложиштима. Побољшање квалитета ваздуха у Шапцу, није последица увођења 

еколошких технологија, већ пада индустријске производње и престанка рада привредних субјеката који су 

били највећи загађивачи. 

-Анализа и оцена стања квалитета вода 
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Кроз Шабац протиче река Сава , дуж које се и простире Источна индустријска зона. Агенција за зжс 

РС врши мониторинг квалитета вода: У Шапцу не постоји до краја изграђен систем за пречишћавање 

отпадних вода града Шапца. Очекује се завршетак изградње до краја 2015.год. Велики део града и 

приградских насеља је покривен канализационом мрежом.  

Централно постројење за пречишћавање отпадних вода (CPPOV) површине око 5 ha је у изградњи. 
Локација постројења је у обухвату радне зоне "Исток", на ушћу Церског ободног канала  у реку Саву. 

Све атмосферске воде пре испуштања у реку Саву или друге водотоке, морају задовољити услове 

дефинисане за другу класу водотока (уз потребне предтретмане – на таложницима и уљним 

сепараторима.) 

Све технолошке воде се могу испуштати у канализациони систем уз претходно подвргавање 

предтретману до квалитета отпадне воде - дефинисаног за отпадну воду у канализационој мрежи. 

Оператери у Источној индустријској зони углавном не поседују системе за пречишћавање отпадних вода 

-Анализа и оцена стања квалитета подземнних вода 

Локална самоуправа у циљу подстицања и привлачења инвеститора за улагање у ову зону где су 

локације brownfield се определила за испитивање загађености земљишта и подземних вода. Одабране су 

локације предузећа у стечају и реструктурирању. Средства су обезбеђена из локалног Фонда за зжс. Циљ 

је да се утврди „нулто стање“ које би се презентовало инвеститорима који не би морали  да сносе 

последице „историјског загађења“. Сваки будући инвеститор може утврдити нулто-затечено стање на 

локацији. 

Анализа и оцена стања квалитета земљиште 

Земљиште у индустријској  зони  која је предмет израде ПДР-а  је контаминирано  због активности 

које су обављање низ година у овој зони (производња ђубрива, производња обојених метала, 

производња пестицида, неметала, наменске производње, присутна су била велика складишта киселина и 

њихова производња као што је фосфорна киселина, сумпорна киселина, сона киселина итд). На локацији 

су одлагане велике количине индустријског отпада и нус производа  (фосфогипс, пиритна изгоретина, 

ZnO talog-јаросит, Emco). Са локација у овој зони је уклоњена пиритна изгоретина захваљујући извозу у 

Кину где се прерађује у челичани (локације код Фармације, код фабрике Боја, на локацији код бивше 

Штампарије). ZnO talog је купила Elixir Group од Обојене металургије и врши припреме за третман по 

Welc поступку и у ту сврху су и вршена испитивања. 

Анализа и оцена стања нивоа буке 
Град Шабац је, објавио „Одлуку о мерама за заштиту од буке” (Сл.листу града Шапца број 28/10 и 23/12) 
којом се: 

 врши се акустичко зонирање простора насељеног места Шапца; 

 утврђују услови и прописују мере заштите од буке. 
Анализа и оцена стања нејонизујућег зрачења 

Усвајањем Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, бр. 36/09) и 

одговарајућих подзаконских аката објављених у Службеном гласнику РС, бр. 104/09, Република Србија је 

по први пут уредила услове и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног 

дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења. Извор нејонизујућих зрачења 

јесте уређај, инсталација или објекат који емитује или може да емитује нејонизујуће зрачење. 

Комунални и индустријски отпад;  нус-производи из индустријских процеса 

Проблем депоновања отпада на територији Града Шапца, је решено укључивањем у пројекат регионалне 
депоније за управљање чврстим комуналним отпадом за подручје Мачве и Срема, планираном  на 
подручју Града Сремске Митровице.  
Оператери у Источној индустријској зони имају склопљене уговоре са ЈКП Стари Град о одношењу 
комуналног отпада. Отпад се одвози на трансфер станицу која се налази на локацији код фабрике 
Železara Smederevо-RJ Beli limovi, а потом на депонију Јарку. 
Акциденти - поступање са опасним материјама 
Поступање са опасним материјама је регулисано Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", 
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС) и подзаконским 
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актима донетим на основу овог Закона, као и Законом о хемикалијама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 
88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015) и подзаконским актима. 
У светлу прошлогодишњих поплава, оператери који на обали реке Саве имају потенцијално угрожене 

објекте дужни су да израде Оперативни план одбране од поплава на територији фабричког комплекса 

који мора бити усаглашен са општим планом и оперативним планом за воде I реда, за период од једне 

године, најкасније 30 дана од дана доношења оперативног плана за воде I реда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пoдручje oбухвaтa Урбaнистичкoг плaнa je пoдeљeнo нa три oснoвнe целине и вeћи брoj зона који су 
заступљене унутар нумерисаних блoкoвa.  
Критеријуми поделе подручја на целине је заснован на доминантној планираној намени унутар целина. 
Доминантне намене су индустријска производња и инфраструктурни објекти уз обалу реке Саве. Поред 
ове две доминантне целине, појавила се потреба за издвајањем посебне урбанистичке и амбијенталне 
целине са објектима који подлежу заштити НКД-а и вредних објеката градске архитектуре.  
 
Ц I - Привредна целина 
Примарне зоне унутар Целине I, пошто се ради о преовлађујуће индустријској производњи, су подељене 
на две основне зоне: 
1. Кз1 – Индустрија и складишта;  
2. Кз2 – Терцијалне делатности  
Секундарне зоне унутар Целине I: 
1. Кз7 – Инфраструктурни објекти 

 Коридор регионалне пруге Београд-Обреновац-Шабац 

 Јавне саобраћајнице Нова 9, Нова 2, Нова 4, Улица Хајдук Вељкова 

 Интерне саобраћајнице на сукорисничким површинама 

 Објекти инфраструктуре (трафо станице) 
2. Кз8 - Депонија јаловиште обојене металургије планирана за санацију 
 
Ц II - Приобаље са инфрастуктурним објектима и заштитним зеленим појасом 
Унутар Целине II издвајају се површине јавне комуналне инфраструктуре као примарне, и то: 
1. Кз6 - Лучко земљиште (фаза I и фаза II) 
2. Кз7 – Инфраструктурни објекти 

 Трансфер станица комуналног отпада 

 Градско постројење за пречишћавање отпадних вода 

 Главна канализациона црпна станица 

 Земљани насип 

 Водотокови (Корито реке Саве и Церског ободног канала) 

 Део саобраћајнице Нова 2 
Секундарне зоне унутар Целине II 
1. Кз10 – Заштитни зелени појас  
 
Ц III - Заштићена целина са објектима НКД, језгро ХК „Зорке“ 
Целина III је издвојена као посебна из разлога постојања потребе њене заштите. Примарна намена 
унутар ове целине је: 
1. Кз3 - Администрација 
2. Кз4 - Култура и мултимедија 
3. Кз5 - Ватрогасна станица 
Секундарне зоне унутар Целине III 

II – ПЛАНСКИ ДЕО 

II -1. Правила уређења 

 II -1.1. Критеријуми поделе простора на урбанистичке зоне и целине: 
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1. Кз7 – Инфраструктурни објекти 

 Јавна саобраћајница Нова 1 
 
 
 

Концепција уређења карактеристичних грађевинских зона је обрађена по карактеристичним целинама у 
оквиру обухвата овог плана. 
 

 
Целина  зaузимa пoвршину oд oкo 66ha. Нa oвим лoкaциjaмa су мoгућe слeдeћe aктивнoсти: индустриjскa 
прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Стaнoвaњe у 
oвим зoнaмa je искључивo зaбрaњeнo. У oвoj зoни je изричито забрањена прoизвoдњa прeхрaмбeних 
прoизвoдa.  
 
Површине јавне намене: 
 Коридор регионалне пруге 
У овој зони се налази коридор регионалне пруге са заштитним појасом од 50m. Пруга је само стратешки 
дефинисана кроз планске документе вишег реда, Просторни план Републике Србије, Просторни план 
Града Шапца, и План генералне регулације Шабац- ревизија. Пошто још увек не постоји ни студија 
оправданости ни конкретан пројекат, овим планом детаљне регулације је дефинисана траса пруге са 
заштитним појасом. С обзиром да се ради о државној прузи, овај коридор се овим планом детаљне 
регулације преводи у јавно земљиште. 
У коридору ове пруге овим планом се дефинише забрана градње објеката високоградње. Приликом 
израде пројекта за реализацију пруге биће потребна израда урбанистичког пројекта, или измена овог 
плана у зони обухвата овог коридора. До доношења тог плана у обухвату ове зоне, површине јавне 
намене су дефинисане на начин да се образује јавна колска саобраћајница која повезује функционалне 
зоне у оквиру целине 2. 
Корисници парцела у зони коридора пруге до привођења намени, могу да користе овај простор за 
постављање инфраструктуре, као саобраћајне површине, манипулативне површине, отворена складишта 
(могуће формирати изнад њих монтажно-демонтажну конструкцију која се мора уклонити при привођењу 
намени).  
 
 Јавна саобраћајница Нова 9 (у заштитном пружном коридору)  
Планом је дефинисана јавна саобраћајница попречног профила коловоза од 6m. Саобраћајница се 
образује у циљу повезивања инфраструктурних функција у оквиру целине 2. 
 
 Саобраћајница Нова 4 (Друга капија-пристаниште) 
У оквиру ове целине формира се јавна саобраћајна површина регулације профила од 12m (коловоз 7m 
са манипулативним тротоарима од по 2.5m са обе стране). Сврха ове саобраћајнице је повезивање 
пристаништа са Улицом Хајдук Вељковом код „Друге капије“. Планира се потпуно измештање свог 
теретног саобраћаја комплекса на обу саобраћајницу од које ће се субјекти даље прикључивати директно 
или преко сукорисничких површина. Планирано је да нова саобраћајница има 2 прелаза преко 
индустријских колосека и један прелаз преко планиране регионалне пруге Шабац-Обреновац-Београд. На 
уласку у ХК је планирано постављање портирнице и по потреби рампе са циљем контроле уласка у 
комплекс. Контролу врше сви корисници комплекса по договору, јер у већини случајева није могуће 
оградити појединачне кориснике због сукорисничких површина и индустријских колосека.  
 
 Нова 2 (Саобраћајница која повезује Црпну станицу и Нову 9) 
Друга јавна саобраћајница у овој целини повезује Црпну станицу до укрштања регионалне пруге и 
саобраћајнице која почиње код „Прве Зоркине капије“. Она прати главни градски колектор Ø1000 и 
повезује црпну станицу са инфраструктурном зоном и постројењем за пречишћавање. Њена важност се 
огледа и у томе што се на тај начин формира јавна саобраћајница непосредно уз обалу Саве, и тако 
обезбеђује ефикасно деловање у кризним ситуацијама поплава или индустријских незгода.  
 

II -1.2. Концепција уређења карактеристичних зона и целина: 

 

 II -1.1.1. Ц I - Привредна целина 

 

 



    
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЗОРКА-РАДНА ЗОНА ИСТОК” У ШАПЦУ 

 

10 
 

У овој целини се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења 
атмосферских и подземних вода одвођење индустријских отпадних вода; комунално опремање и 
побољшање хигијенских услова; изградња и реконструкција постојећих мрежа и објеката инфраструктуре, 
асфалтирање путева, уређење тротоара, подизање дрвореда и бициклистичких стаза.  
Образовање било каквих зелених површина у оквиру саобраћајница у радној зони тренутно због 
загађеног земљишта није могућ и створио би функционалне проблеме инфраструктурног опремања 
простора, тако да ће се зелене површине формирати на другим локацијама у оквиру обухвата овог плана. 
 
 Улица Хајдук Вељкова 
Профил Улице Хајдук Вељкове се задржава у постојећем стању с тим што је потребно извршити 
потребне интервенције на реконструкцији оштећене саобраћајне инфраструктуре (коловоз, тротоар и 
бициклистичка стаза). 
 
Остале површине 
 Интерне саобраћајнице на осталом земљишту 
 Поред јавних површина које потхрањују јавни интерес у оквиру ове радне зоне, планиране су 
такође и Интерне саобраћајнице на осталом земљишту. Те саобраћајнице су такође регулационо 
дефинисане. Парцеле дефинисане као интерне саобраћајнице на сукорисничким површинама имају 
намену инфраструктурних коридора, саобраћајница, манипулативних површина, индустријских колосека. 
Интерне саобраћајнице на осталом земљишту су у заједничком коришћењу, тако да сви корисници 
комплекса имају обезбеђен приступ својим парцелама у складу са међусобним уговорима. Осим 
корисника мора се обезбедити приступ и јавним службама града и Републике Србије, постојећој и 
планираној инфраструктури која се налази на овим парцелама.  
На њима се не могу градити објекти високоградње нити се смеју преграђивати оградама јер представљају 
инфраструктурне комуникационе коридоре у оквиру комплекса. Ове парцеле је потребно оградити где је 
то потребно ради обезбеђивања неопходне безбедности корисника, због проласка индустријских пружних 
коридора и саобраћајница за теретни саобраћај. Ограде треба да буду транспарентне, максимално до 
220cm. 
 У оквиру Интерних саобраћајница на осталом земљишту, поред индустријских колосека и 
коловоза такође пролазе коридори примарне и секундарне комуналне инфраструктуре. У оквиру 
саобраћајница у овој зони планиран је профил са коловозом, индустријским колосецима и 
манипулативним површинама прилагођеним и кретању пешака. Уколико еколошки и функционални 
услови омогоућавају, даје се сугестија формирања дрвореда у профилима ових саобраћајница. Они не 
смеју ометати функционисање комплекса и не смеју ометати функционисање индустријских колосека 
(заштитни појас 6m од колосека). 
 Конкретни профили саобраћајница су представљени графичким прилогом 
Попис парцела оптерећених сукорисничким односом:  

 Целе парцеле у К.О. Шабац 6915/69, 6915/11, 6915/41, 6915/79, 6915/85, 6915/71, 6915/105, 
6915/44 

 Делови парцела према графичком прилогу у К.О. Шабац: 6915/23, 6915/10, 6915/89, 6915/78, 
6915/70, 6915/9, 6915/20, 6915/21 

 Индустријска производња и складишта 
У оквиру осталог земљишта основна планирана намена је индустријска производња са складиштима. У 
оквиру зоне „индустријска производња и складишта“ планирања је изградња објеката индустријске 
производње са складиштима, мали производни погони, сервиси, услужне делатности и компатибилне 
намене са опште дефинисаном.  
 Терцијалне делатности 
У контактном појасу индустријске зоне са Улицом Хајдук Вељковом и заштићеним објектима целине III, је 
планирана еколошки повољнија намена земљишта, као што је администрација, зaнaтскa прoизвoдњa, 
сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Индустриjскa прoизвoдњa 
ниje дoзвoљeнa. Становање је забрањено. У појасу између регулације Улице Хајдук Вељкове и 
грађевинске линије објеката планиран је заштитни зелени појас.  
 
Целина такође обухвата постоjeћe индустријске колосеке. Сви индустријски колосеци се налазе у 
сукорисничким површинама, осим крака који се налази у оквиру парцеле “USS Steel-a“, за који не постоји 
сукориснички интерес, већ је колосек оформљен само за корисника парцеле. 
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Део ове целине укључује депонију „Обојене металургије“ планиране за санацију. 
 
 
 
Целина инфраструктурних објеката се налази уз обалу реке Саве и налази се у функцији радне зоне и 
Града Шапца. 
Ова целина обухвата површину од око 35,26ha. 
 
Све парцеле у овој целини су површине јавне намене. Поред постојећих парцела Трансфер станице, 
Постројења за пречишћавање отпадних вода, црпне станице и пристаништа, планиране су и следеће 
прланске интервенције.  

1. Планира се повезивање насипа од пристаништа до насипа трансфер станице, како би се боље 
регулисао ток реке Саве и предупредила заштита од поплава. У том појасу ће се такође 
формирати простор за проширење лучког земљишта. У aквaтoриjу зoне из oвe тaчкe мoгу сe 
грaдити пoтпoрни и oбaлни зидoви, oбaлe, мoлoви и лукoбрaни, пoстaвљaти нaпрaвe и урeђajи зa 
привeз плoвилa и сигнaлизaциjу, пoстaвљaти oбjeкти, урeђajи и инстaлaциje пoтрeбни зa 
oдвиjaњe сигурнe плoвидбe, тe oбaвљaти и други слични рaдoви. Свe aктивнoсти мoрajу сe 
усклaдити с oдгoвaрajућим прoписимa o услoвимa кoje мoрajу зaдoвoљити плaнирaни зaхвaти у 
прoстoру, тe с прoписимa o сигурнoсти плoвидбe. Лукa мoжe бити искључиво тeрeтна. Лука има 
висок приоритет за развој града и индустријске зоне. Лучко земљиште је могуће оградити. 

2. За простор дефинисан као Фаза II је обавезна израда урбанистичког пројекта или плана детаљне 
регулације. Након утврђивања потребних просторних капацитета за луку и њено проширење у 
зони Фаза II могућа је изградња и неопходних инфраструктурних објеката постројења за 
пречишћавање отпадних вода. Сви инфраструктурни објекти планирани у овој зони морају остати 
у јавној употреби. 

3. Формирање зеленог тампон појаса у контактном појасу радне зоне и насипа код новог моста и 
гробља. Ово је важан заштитни појас који ће имати функцију умањења аеро и визуелног 
загађења. Уколико је потребно може се приступити процесу биоремедијације у циљу умањења 
загађености тла. 

У оквиру ове зоне се налазе и корито реке Саве и Церског ободног канала.  
 
 
Ова целина симболички представља реминисценцију на комплекс хемијске индустрије „ЗОРКА“ из 
времена највеће производње. Са објектима у процесу проглашења НКД и вредним објектима 
архитектонског наслеђа ова целина треба да штити сећање на индустријски гигант који је био покретач 
развоја града у другој половини 20тог века.  
Осим тога објекти имају потенцијал да се реновирају, енергетски осавремене и користе у будућности за 
исту намену.  
Целина обухвата површину од око 2,49ha. 
 
Поред објекта „Управна зграда ХК Зорка“ и „Куле са сатом“ који су у процесу израде предлога 
проглашења непокретног културног добра, овде се налазе и вредни објекти градске архитектуре: „Прва 
зоркина капија“ и објекат библиотеке и културног центра, са књигама и макетом ХК Зорка који имају 
потенцијал да се уврсте у покретна културна добра. 
 
Иако објекат магацина који је повезан са „Кулом са сатом“ нема покренут поступак проглашења НКД, због 
близине НКД и физичке повезаности, планом се даје препорука да се објекат врати у првобитно стање, и 
да након реконструкције формира амбијенталну целину са објектом „Куле са сатом“. 
 
Површине јавне намене: 
Образована је саобраћајница која повезује „Прву Зоркину капију“ са објектима у овој зони и даље преко 
сукорисничких површина са остатком комплекса. Код „Прве Зоркине капије“ ова саобраћајница има 
проширење у виду платоа који је потребно адекватно уредити. У оквиру капије се налази и постојећа 
портирница преко пута које се налази паркинг за бицикла за раднике. Ова јавна саобраћајница је 
планирана искључиво за колски и пешачки саобраћај, док се теретни измешта на другу капију.  

II -1.1.2. Ц II - Приобаље са инфрастуктурним објектима и заштитним зеленим појасом 

 

 

II -1.1.3. Ц III - Заштићена целина са објектима НКД, језгро ХК „Зорке“ 
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Остале површине: 
Објекат куле са сатом и Управна зграда ХК Зорке су у поступку израде предлога проглашења 
Непокретних културних добара. Они су овим планом предвиђени као остало земљиште, уз потенцијално 
јавно коришћење у случају претварања објеката у музеј. За све интервенције на објектима, потребно је 
обратити се Заводу за заштиту споменика културе „Ваљево“ из Ваљева. Такође је потребно идејни 
пројекат упутити на комисију за планове Града Шапца, ради добијања сагласности. 
 
Планирана намена објекта Управне зграде ХК Зорка је администрација, управа или слично овој намени. 
Објекат је већ имао сврху управне зграде, тако да већ поседује архитектуру примерену таквој намени.  
 
Кула са сатом има планирану намену културе и мултимедије, препорука је да се у овом простору 
оформи музеј Зорке и хемијске индустрије, са пратећим садржајима.  
 
Парцеле на којима се налазе објекти вредне градске архитектуре „Прва Зоркина капија“ и Објекти 
културног центра и библиотеке су предвиђени за да остану у осталом земљишту. 
 
Објекти библиотеке и културног центра су планирани наменом као објекти културе и мултимедије. 
Препоручено је да се одељак библиотеке са књигама рестаурира у музејско-изложбени део, а остатак 
објеката да се користи као “showroom“ (презентацијски павиљон) индустријских произвођача. 
 
Осим заштићених објеката ову целину чине и административни објекат „Фармакома“ и објекат ватрогасне 
станице. 
Предвиђене намене на овом простору постојеће или компатибилне (администрација, трговина, сeрвиси, 
услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм и са наменама затеченог стања). На 
овим парцелама није могуће вршити намену индустријске производње. 
 
Табела 2: Биланс површина по целинама и зонама 

Карактеристична зона Површина зоне 
(ha) 

Површина целине 
(ha) 

ЦЕЛИНА I - Привредна целина  64,8781  

Кз1 - Индустрија и складишта;  22,7052   

Кз2 - Терцијалне делатности 11,0680   

Кз7 - Инфраструктурни објекти 
-Коридор регионалне пруге Београд-Обреновац-Шабац 

08,9567   

Кз7 - Инфраструктурни објекти 
Јавне саобраћајнице Нова 9, Нова 2, Нова 4, Улица Хајдук 
Вељкова 

05,7637   

Кз7 - Инфраструктурни објекти 
Сукорисничке површине 

09,8118   

Кз7 - Инфраструктурни објекти 
Објекти инфраструктуре (трафо станице) 

00,6363   

Кз8 - Депонија планирана за санацију 05,3355   

ЦЕЛИНА II Приобаље са инфрастуктурним објектима и 
заштитним зеленим појасом 

 35,2628 

Кз6 - Лучко земљиште 04,6978   

Кз7 - Инфраструктурни објекти 
Трансфер станица комуналног отпада и Градско постројење 
за пречишћавање отпадних вода 

04,5053   

Кз7 - Инфраструктурни објекти 
Главна канализациона црпна станица 

00,2752   
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Кз7 - Инфраструктурни објекти 
Насип 

02,9114   

Кз7 - Инфраструктурни објекти 
Корито реке Саве и Церског ободног канала 

20,2720   

Кз7 - Инфраструктурни објекти 
Део саобраћајнице Нова 2 и Нова 8 

00,7995  

Кз 10 – Заштитно зеленило  03,0177   

ЦЕЛИНА III  03,3820 

Кз 3 - Администрација 00,9754   

Кз 4 - Култура и мултимедија 00,2215   

Кз 5 - Ватрогасна станица 00,2090   

Кз7 - Инфраструктурни објекти 
Јавна саобраћајница Нова 1 и део Улице Хајдук Вељкова 

01,0701   

Кз2 - Терцијалне делатности 00,9060  

Укупно  104,4638 

 
 
 
Један од циљева овог плана је дефинисање јавних површина у оквиру радне зоне «Исток». Дефинисање 
јавних површина првенствено је потребно ради решавање проблема одвођења атмосферских и 
подземних вода одвођење индустријских отпадних вода и изградња постројења за пречишћавање свих 
отпадних вода; регулисање корита водотока и каналске мреже; комунално опремање и побољшање 
хигијенских услова; изградња и реконструкција постојећих мрежа и објеката инфраструктуре, 
асфалтирање путева, уређење тротоара и манипулативних површина, подизање дрвореда и 
бициклистичких стаза; формирање и уређење других јавних површина. 
 
Постојеће парцеле у јавном власништву: 
 Постојеће површине у јавној употреби: парцела пристаништа, Постројења за пречишћавање 
отпадних вода и трансфер станице, Црпна станица, земљиште „Србија вода“, парцела насипа, Трафо 
станице, Улица Хајдук Вељкова. 
  
Табела 3: Парцеле јавне намене  

Облик 
својине 

Врста права - корисник Бр парцеле у К.О. Шабац 

Државна/ 
јавна 
својина 

ЈВП Србијаводе 6915/101, 6915/99, 6915/98, 6915/97, 6915/114, 6915/117, 
6915/57, 6915/58, 6915/56, 6915/59, 6915/62, 6915/65, 
6915/66, 6915/67 

ЈП Путеви Србије 14424/1,  

Град Шабац 6915/94, 6915/93, 6913/7, 6915/118, 6915/119, 6915/108, 
6915/109, 6915/111, 6915/110 

Ј.К.П. 6915/53 

А.Д. Железнице Србије 6915/52, 6915/61,  

Мешовита 
својина 

Град Шабац и правно 
лице 

6915/21, 6915/23,  

Србијаводе и правно лице 6915/90,  

АД. Железнице Србије и 
правно лице 

6915/51 

ЈВП Србијаводе, Град 
Шабац, правна и приватна 

14406/7, 14406/6 

II -1.3. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте 
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Други 
облици 
својине 
 
 

Зорка транспорт 6915/106, 6915/49, 6915/22, 6915/24, 6915/25, 6915/27, 
6915/28, 6915/102 

Зорка енергетика 6915/30, 6915/46, 6915/44, 6915/92, 6915/88, 6915/87,  

Р.Т.Ц. Шабац 6915/64, 6915/104, 6915/42 

Зорка сигурност 6915/16 

 
Планиране површине јавне намене: 
 Планом детаљне регулације се дефинише задржавање постојећих и дефинисања нових јавних 
површина у оквиру обухвата плана.  
 Планиране јавне површине су: 
1. Коридор регионалне железнице  Београд-Обреновац-Шабац: 
Бр. к.п. у К.О. Шабац: цела к.п. 14406/9; и делови к.п. у К:О: Шабац 6915/42, 6915/110, 6915/44, 6915/45, 
6915/46, 6915/47, 6915/48, 6915/63, 6915/64, 6915/66, 6915/67, 6915/108, 6915/109, 6915/111, 6915/40, 
6915/39, 6915/38, 6915/37, 6915/104, 6915/68, 6915/69, 6915/70, 6915/105, 6915/107 
2. Саобраћајница која од «Друге Зоркине капије» води до коридора регионалне пруге, Нова 4 
-Део парцеле у К.О. Шабац бр: 6915/104, 6915/6, 6915/41, 6915/34, 6915/33, 6915/35, 6915/36, 6915/37, 
6915/68, 6915/69, 6915/70 
3. Саобраћајница која од Градске црпне станице води трасом градског колектора до коридора 
регионалне железнице Нова 2 
Бр. к.п. у К.О. Шабац: цела к.п. 6915/19 са изведеним коловозом, и делови к.п. у К:О: Шабац: 6915/118, 
6915//55, 6915/53, 6915/52, 6915/44, 6915/46 
4. Саобраћајница која иде насипом „Церског ободног канала“ до Постројења за пречишћавање 
отпадних вода и трансфер станице, и даље до пристаништа у целости се налази у обухвату заштитног 
коридора пруге Шабац-Обреновац-Београд и Церског ободног канала (Нова 9) 
5. Крак јавне саобраћајнице који од коридора пруге иде до објекта пристаништа (део Нова 2) 
-Део парцеле у К.О. Шабац бр: 6915/48 
6. Јавне саобраћајне површине око Прве Зоркине капије са заштићеним објектима  (Новa 1 и део 
Нове 3). 
-Део парцеле у К.О. Шабац бр: 6915/41, 6915/14, 6915/16, 6915/17, 6915/18 
7. Пристаниште и проширење пристаништа прва фаза 
Бр. к.п. у К.О. Шабац: цела к.п. 6915/49, и делови к.п. 6915/48, 6915/63, 6915/64  
8. Проширење пристаништа друга фаза 
Бр. к.п. у К.О. Шабац: део 6915/65, 6915/66,  и део корита реке Саве који треба да се наспе и обезбеди 
к.п.14407 
9. Јавне зелене површине зеленог заштитног појаса - Парцеле су већ су у јавном власништву 
10. Канализациона црпна станица «Главна» - Парцела је већ у јавном власништву 
11. Парцела управне зграде зорке  
Бр. к.п. у К.О. Шабац: део 6915/14  
 
На графичком прилогу «Подела на јавно и остало земљиште» дата је поделе земљишта на јавно и 
остало. 
 
Због специфичне ситуације функционисања комплекса и немогућности преграђивања сукорисничких 
површина због индустријских колосека и коловоза, и због рационализације контроле уласка неслужбених 
лица у комплекс, планирано је да се контроле уласка врше на постојећим капијама и на прилазима из 
правца реке Саве. Контроле уласка ће бити на постојећим улазима у комплекс у облику портирница и 
рампи. 
 
Поред јавних површина предлаже се и увођење сукорисничких површина за коришћење колског приступа 
и приступа индустријским колосецима за индустријске блокове, који преко сукорисничких површина 
приступају јавним површинама. Сукорисничке површине имају посебан статус у ком се примењују сва 
правила уређења као и код јавних саобраћајница осим што земљиште може бити у «осталом» статусу.  
 
Сукорисничке површине су приказане на графичком прилогу «Намена површина са поделом на 
карактеристичне целине и зоне и планом саобраћаја». 
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Планом су дефинисати коридори, мреже и објекти јавне инфраструктуре који су неоходни за 

функционисања како објеката у радној зони, тако и за функционисање других градских потреба. Обзиром 

на трансформацију комплекса бивше ХИ ''Зорка'', на подручју радне зоне се налази: више власника 

појединачних комплекса, површине и објекти које припадају граду Шапцу и површине, коридори  и објекти 

инфраструктуре који служе за функционисање како радне зоне, тако и других градских функција и којима 

управљају јавна предузећа.  

Израдом плана треба да се обезбеде предуслови да се јасно разграниче површине које ће прећи у 

површине јавне намене, у које спадају приступне саобраћајнице и коридори инфраструктуре (железница, 

електроенергетика, канализациони и водоводни системи, обалоутврде и слично). 

Планом детаљне регулације одређују се правила регулације, уређења и грађења планираних 

саобраћајница као и постојећих које нису приведене намени.  

Друмски саобраћај: 

 Постојеће стање: 
Граница ПДР-а обухвата површину од око 91ha, омеђену: Јеврејском улицом, границом комплекса 
Доњошорског гробља, Хајдук Вељковом улицом, Церским ободним каналом и реком Савом. 

Границом обухвата са југозападне  стране  простире се улица Хајдук Вељкова која има формирану  
регулациону ширину од 26 – 38 метара. Улица је изграђена у обухвата плана целом дужином са четири 
саобраћајне траке ( две траке за један смер кретања). Коловоз је асвалтиран  у ширини од 13 метара до 
17 метара на местима где су изведене траке за укључење/искључење. Коловоз је одвојен од тротоара 
високим ивичњацима. У оквиру тротоара поред пешачких стаза изграђене су делимично и бициклистичке 
стазе. 

 Улица Хајдук Вељкова се према Уредби о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“, 
бр.105/2013) поклапа са делом деонице и према Референтном систему ЈП „Путеви Србије“ поклапа са 
делом деонице број 1781 Шабац 1- Шабац 2 државног пута I Б реда број 21 ( стари број М-21).   

Са источне стране уз границу обухвата изграђена је  саобраћајница минималне ширине коловоза за 
двосмерни саобраћај од 5 метара, која омогућава приступ „Трансвер станици“ и „Постројењу за 
пречишћавање отпадних вода“. 

У оквиру  обухвата плана изграђене су интерне саобраћајнице које се пружају углавном дуж 
индустријских колосека. 

 Планирано стање: 
Нивелационо и регулационо решење саобраћајних површина, дефинисано је графичким прилогом "План 
нивелације и регулације", са карактеристичним попречним профилима саобраћајница и списком 
табеларно приказаних назива саобраћајница  са ознакама осовинских и темених тачака, геодетским 
координатама осовинских и темених тачака и котама нивелете 

Улица Хајдук Вељкова се према Уредби о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“, бр.105/2013) 

и према Референтном систему ЈП „Путеви Србије“ поклапа са делом деонице број 1781 Шабац 1- Шабац 

2 државног пута I Б реда број 21 ( стари број М-21). Ова деоница је изграђена са по две саобраћајне 

траке у једном смеру. Сва укрштања интерних саобраћајница са улицом Хајдук Вељковом су постојећа а 

овим планом се не планирају нови прикључци. 

II -1.3. Мреже инфраструктуре и услови за прикључење, и зелени фонд: 

 

 

II -1.3.1 Саобраћајна инфраструктура 
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Да би се  обезбедио безбеднији приступ са улице Хајдук Вељкове  на саобраћајницу Нова 4 која од 
«Друге Зоркине капије» ( осовинске тачке О42 И О43, на стационажи од КМ 66+135 за ДП IБ реда број 21, 
стари назив М-21) води до коридора регионалне пруге, па даље пружним прелазом до пристаништа и 
даље до трансфер станице и постројења за пречишћавање где се спаја са постојећим путем који се 
налази у земљишту ЈВП «Србијаводе» (Нова 4, Нова 9 и Нова 8), предложено је поновно активирање  
семафора који је и постојао у периоду рада Зоркиних фабрика. 
Бициклистичке стазе су планиране и делимично изграђене у оквиру тротоара улице Хајдук Вељкове.  

Табела 4 :  Списак саобраћајница које се дефинишу Планом  

назив саобраћајнице осовинске и темене тачке које дефинишу саобраћајнице профил 

Нова  1 O36-О1-Т1-О2-О3-Т2-О4-О65-О61-О28-О6 7-7,  5-5,  4-4 

Нова  2 O5a-O5-O6-T3-O34-T4-T5-T6-O7 14-14, 2-2, 3-3, 1-

1 

Нова  3 О2-О8-О9 8-8 

Нова   4 O43-О10-О9-О11-T8a-О66-О63-О62-О23-О24 16-16, 15-15 

Нова   5 О9-Т12-Т13-Т14-О12 -O47 8-8,  9-9 

Нова   6 О11-Т15-Т16-Т17-Т18-О13 2-2,  10-10 

Нова   6А (приступ на 

паркинг простор) 

O54-О14-О15-О16-О17-О18-О19 Изграђен  

Нова   7 О4-О11 2-2 

Нова   8 O57-О20-О21-О22-Т19-Т20-Т21-О25-О26-Т10-О27-Т11-О28 12-12, 13-13, 10-

10 

Нова   9 Т10-Т9-Т8-Т7-О23 2-2 

Нова   10 О23-O5а-О28 2-2, 11-11 

Нова   11 O3-T22-T23-T24-O33-O32-O29-O31-O30 6-6 

Нова   12 O34-T25-O35 2-2 

Нова 13 О61-62 2-2 

Нова 14 О63-О64 2-2 

Нова 15 О65-О65 6-6 

Хајдук Вељкова  

( ДП I Б реда број 21)  

Задржава се у постојећем стању  

O36-O43-O47-O49-O54-O57-O60-О59-O58-O56-O55-O53-

O52-O51-O50-O48-O46-O45-O44-O42-O41-O40-O39-O38-O37 

18-18, 17-17 
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Железнички саобраћај:  
 
Постојеће стање: 
На предметном подручју за које се израђује План детаљне регулације налази се матични индустријски 
колосек који се скретницом број 14 одваја из железничке станице Шабац, од кога се одвајају колосеци за 
потербе привредних корисника који се налазе на простору комплекса бивше хемијске индустрије „Зорка". 

Планирано стање: 

На основу развојних планова „Инфраструктура железнице Србије“ ад, као и према Просторном плану 

Републике Србије (Службени гласник РС, број 88/10), планира се: 

1. Изградња нове једноклосечне пруге Београд-Обреновац-Шабац. Значај ове пруге је у бољем 

повезивању Београда са Обреновцем и Шапцем „Инфраструктура железнице Србије“ ад нема 

израђену техничку документацију за изградњу наведене пруге. 

2. „Инфраструктура железнице Србије“ ад задржава земљиште на којем се налазе капацитети 

железничке инфраструктуре, као и коридоре свих раније укинутих пруга са циљем обнове уз 

претходно утврђену оправданост. 

На основу Закона о железници (Сл.гласник РС број 45/13), Закона о безбедности и интероперабилности 

железнице (Сл.гласник РС број 104/13), Правилника који важе на железници „Инфраструктура железнице 

Србије“ ад за потребе израде предметног Плана  дају следеће услове: 

1. Одредбе закона којима се уређује изградња, реконструкција, одржавање и заштита железничке 

инфраструктуре примењују се и на индустријску железницу. 

2. Путне прелазе у оквиру индустријске зоне је потребно осигурати у складу са Правилником 322 о начину 

укрштања железничке пруге  и пута и Правилником 314 о одржавању горњег строја пруга. 

3. С обзиром да се на предметном подручју не налазе капацитети јавне железничке инфраструктуре за 

предметно  подручје нема других посебних услова  

У оквиру обухвата Плана приказани су постојећи индустријски колосеци као и планирани  коридор будуће 

железничке пруге Београд-Обреновац-Шабац 

Водни саобраћај:  

Предметним Планом приказана је локација планираног пристаништа на катастарским парцелама број 

6915/63 и 6515/64, на основу Просторног плана Града Шапца („Сл.лист града Шапца" бр. 7/12).  

За потребе  израде  предметног Плана, Агенција за управљање лукама преко Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе је 

доставила следеће услове: 

1.Пристанишна инфраструктура 

Пристаниште мора да испуњава: 

1) Дубина акваторије пристаништа  и пиступног пловног пута мора да буде таква да омогући 

безбедан пријем пловила; 

2) Сидриште мора да има обележено подручје , дубину која не може бити мања од дубине 

прописане за пловни пут на коме се сидриште налази и уређај за извезивање; 

3) Подручје пристаништа мора да буде ограђено, а улази у пристаништа јасно обележени и под 

сталним надзором; 

4) Хидрограђевински објекти који чине обалу пристаништа, као и оперативне и радне претоварне 

површине да буду одговарајуће изграђени  као и ада се одржавају у технички и функционално 

исправном стању; 

5) Оперативне и радне претоварне површине у пристаништу морају да имају неклизајућу 

подлогу,ефикасно одвођење атмосверских вода као и да буду ослобођене сувишних предмета 

или вегетације који би могли да ометају нормалан рад и кретање људи, возила и механизације; 
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6) Носивост подлоге оперативних  и тадних претоварних површина у пристаништу не може ад буде 

мања од 5 t/m2 и по квалитету мора да одговара примењеној претоварној и складишној 

технологији у пристаништу, 

7) Друмске саобраћајнице у оквиру подручја пристаништа које су у функцији довозно-одвозног 

теретног саобраћаја морају да буду одговарајуће изграђене и опремељене и да буду у технички и 

функционално исправном стању: 

8) Конструкција друмских саобраћајница у оквиру подручја пристаништа мора да  одговара 

условима који се примењују у довозно-одвозном саобраћају, односно да је на њима дозвољен 

саобраћај за друмска возила чије осовинско оптерећење износи 10 t  по осовини, 

9) Друмске саобраћајнице у оквиру подручја пристаништа морају да буду уређене и осветљене; 

10) Подземна и надземна комунална инфраструктура, односно водоводна мрежа питке и техничке 

воде, противпожарна хидрантска мрежа, канализациона мрежа за одвођење атмосверских и 

фекалних вода, електроенергетска мрежа (трафостанице, подземна и надземна преносна мрежа 

), телефонскан и ИТ мрежа, топловоди и гасоводи морају бити довољног капацитета и добро 

распоређени и изведени; 

11) Комунална инфраструктура мора да буде означена и заштићена од механичких и других 

оштећења која могу да настану под утицајем кретања механизације или бруто тежине 

транспортних средстава и терета. 

Технолошке операције са железничким возилима врше се искључиво на лучким индустријским 

колосецима који су одговарајуће изграђени, осветљени, опремљени и означени у технички и 

функционлно исправном стању.Лучки индустријски колосеци морају да одговарају условима који се 

примењују у довозно-одвозном саобраћају, односно да је на њима дозвољен саобраћај за 

железничка возила чије осовинско оптерећење износи 20 д0 22,5 t  по осовини. 

 

2.Просторни и експлоатациони услови за луку 

Подручје лука и пристаништа мора да буде утврђено у скалду ЗПЛУВ и Уредбом. Прописаним поступком 

врши се утврђивање катастарских парцела, како земљишних тако и водног простора, које чине одређено 

лучко подручје. Лучко подручје не може обухватити делове катастарских парцела већ искључиво целе 

парцеле. Лука мора да се налази на водном путу категорије Е. 

Микролокација луке мора да омогући повезивање најмање два вида транспорта и то: железнички-

унутрашњи водни транспорт, друмски-унутрашњи водни тарнспорт. 

Макролокација луке мора да буде повезана са магистралним саобраћајницама друмског саобраћаја 

друмског саобраћаја тако да прикључна друмска саобраћајница има одговарајући товарни профил као и 

да може да прихвати најмањи осовински притисак од 10 т по осовини . 

Луке и пристаништа својим садржајима и активностима не смеју да угрожавају и нарушавају животну 

средину. 

3.Лучка инфраструктура 

Лука мора да испуњава следеће услове у односу на лучку инфраструктуру: 

1) Дубина акваторије луке и приступног пловног пута мора да буде таква да омогући пријем пловила 

која се користе на конкретном водном  путу категорије Е; 

2) Хидрограђевински објекти који чине лучку обалу, као и оперативне и радне претоварне површине 

морају да буду одговарајуће изграђени  као и да се одржавају у технички и функционално 

исправном стању, што укључује редовно текуће и инвестиционо одржавање; 

3) Носивост подлоге оперативних и радних претоварних површина у луци не може да буде мања од 

5 t/m2 и по квалиету мора да одговара примењеној лучкој претоврној и складишној технологији; 
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4) Мрежа друмских саобраћајница у оквиру лучког подручја мора да омогућава ефикасно одвијање 

овог вида саобраћаја; 

5) Конструкција друмских саобраћајница у оквиру лучког подручја мора да одговара условима који 

се примењују у одвозно-довозном саобраћају, односно да је на њима дозвољен сљаобраћај за 

друмска возила чије осовинско оптерећење износи од 10 т по осовини; 

6) Подземна и надземна комуналана инфраструктура, односно водоводна мрежа питке и техничке 

робе, противпожарна хидрантска  мрежа, каналитзациона мрежа за одвођење атмосверских и 

фекалних вода, електроенергетска мрежа (трафостанице, подземна и надземна преносна мрежа 

), телефонскан и ИТ мрежа, топловоди и гасоводи морају бити довољног капацитета и добро 

распоређени и изведени; 

7) Лучки индустријски колосеци морају да одговарају условима који се примењују у довозно-

одвозном саобраћају, односно да је на њима дозвољен саобраћај за железничка возила чије 

осовинско оптерећење износи 20 д0 22,5 t  по осовини. 

 
 
 
 Постојеће стање: 
У обухвату плана детаљне регулације изграђена је  трафо-станица 110/35/6kV “Шабац 4“ са које се, у 
највећем, снабдевају индустријски потрошачи. У трафо-станици су два енергетска трансформатора снаге 
по 31.5MVA. Прикључак на страни високог напона 110kV је са два далековода 110kV: из постројења 
220/110kV "ШАБАЦ 3" и из ТС 110/35kV "Шабац 1". Трафо-станица са конзумом фунцкионише као 
затворен систем за дистрибуцију ел.енергије у власништву "Зорка енергетике", д.о.о. Шабац. У току је 
процедура утврђивања статуса поменутог предузећа у складу са Законом о енергетици. 

Уз обухват је, у ул. Хајдук Вељковој, изграђена трафо-станица 110/35kV "Шабац 1" у којој су, поред два 
енергетска трансформатора 110/35kV појединачних снага 31.5MVA била инсталирана и два енергетска 
транформатора 110/6kV, 31.5MVA за резервно напајање комплекса хемијске индустрије "Зорка". Један од 
два трансформатора 110/6kV је демонтиран, а са другог је резервно напајање погона Белих лимова. 
Трафо-станица је у систему оператера дистрибутивнгог ситема "ЕПС дистрибуција" , огранак 
Електродистрибуција Шабац. У простору регулације улице Хајдук Вељкове присутан је постојећи расплет 
подземних ел.енергетских кабловских водова 35kV : 4 кабла у правцу града и два у правцу Јеленче. У 
поменутој улици и уз саобраћајницу до трансфер-станице изграђени су подземни високонапонски 
кабловски водови 20kVA и 10kVA, нисконапонски, телекомуникационо-сигнални, јавне расвете и спољњег 
осветљења. 

У обухвату плана је 23 индустријских трафо-станица 6/0.4kV у власништву "Зорка енергетике" и 
предузећа на комплексима. 11 је амортизовано у знатном степену и у режиму су умањене погонске 
расположивости. На страни напона 6kV индустријске ТС су прикључене подземним високонапонским 
кабловима. Трасе каблова нису уснимљене код РГЗ Службе за катастар и у графичком прилогу су нанете 
орјентационо и врло орјентационо на основу података добијених од "Зорка енергетике". Такође, не 
постоје подаци о расплету нисконапонских каблова из ТС 6/0.4kV (до потрошача) и исти нису 
евидентирани на графичким прилозима, нити су предмет ПДРа, осим што се дефинишу додатне 
заштитне мере код свих радова на ископу (темеља објеката, темељних јама за стубове, ровова за све 
подземне инсталације, саобраћајница, железничких колосека), који мора бити опрезан, у присуству 
овлашћених лица их Зорка енергетике и других јавних и комуналних предузећа која поседују и одржавају 
подземне инсталације у обухвату плана. Нема података о степену амортизованости кабловске мреже 6kV 
осим што је јасно да већина ТС има двострано напајање. Деонице каблова 6kV ван простора јавне 
намене јесу стечена обавеза на парцелама. Измештања се могу реализовати уз  прибављање 
одговарајућих услова и сагласности "Зорка енергетике". 

У обухвату плана су и три дистрибутивне трафо станице 20/0.4kV, са којих се напајају градски комунални 
објекти (црпна станица, трансфер станица и постројење за пречишћавање отпадних вода). 

II -1.3.2 Електроенергетика 
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У графичком прилогу елабората, на плану Електро мреже, телекомуникационе мреже и гасовода (Р 
1:1000) представљена је диспозиција наведених електроенергетских објеката. Трасе највећег броја 
подземних кабловских водова 35kV и 6kV нису евидентиране код РГЗ Службе за катастар и на поменутом 
графичком прилогу су нанете орјентационо и врло орјентационо. 

 Планирано стање: 
Ради стварања могућности за квалитетно и поуздано снабдевање ел.енергијом постојећих и планираних 
потрошача у обухвату плана, неопходно је реализовати следеће активности: 

- У трафо-станици 110/35kV “Шабац 1“, у првој фази, на месту демонтираног трансформатора 
110/6kV поставити трансформатор 110/20kV називне привидне снаге 31,5МVА. Такође је  потребно 
опремити одговарајуће разводно постројење 20kV. У следећој фази заменити енергетске 
трансформаторе 110/35kV новим, трансформације 110/20kV, обзиром на стратегију преласка са 
четворно-напонског (110/35/10/0.4kV) на тронапонски систем (110/20/0.4kV) а која је утврђена 
Ревизијом ПГР града Шапца и плановима развоја Електродистрибуције Шабац;  

- Завршити процедуру утврђивања статуса "Зорка енергетике", д.о.о. Шабац у складу са Законом о 
енергетици. До завршетка процедуре не планира се проширење конзума, а  могућности за касније 
проширење биће дефинисани статусом; 

- Изградити расплет подземних високонапонских кабловских водова 20kV из ТС 110/35/20kV "Шабац 
1" - по коридорима опредељеним на графичком прилогу "План електро мреже, телекомуникационе 
мреже и гасоводне мреже" (Р 1:1000). Пошто трасе већег броја подземних инсталација нису 
евидентиране код РГЗ Службе за катастар, код израде урбанистичко-техничке документације и код 
извођења радова, могућа су мања одсутпања од коридора из овог плана да би се трасе усагласиле 
са постојећим подземним инфраструктурама на терену, уз услов да се не угрожавају коридори 
опредељени за изградњу других инфраструктура и да се на одступања прибаве сагласности од 
надлежних јавних комуналних предузећа и од "Зорка енергетике". Подземни високонапонски 
каблови 20kV су типски XHE 49-A 3x150mm2 ;  

- Изградити дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на јавним површинама и на комплексима и 
индустријске трафо-станице (на комплексима као слободностојеће или у објектима),  у складу са 
условима за прикључење купаца ел.енергије које ће појединачно утврђивати електродистрибутивно 
предузеће. За дистрибутивне трафо-станице је неопходна израда засебне урбанистичко-техничке 
документације, а за индустријске трафо-станице на комплексима и  за расплет високонапонских 
каблова на земљишту ван јавне наменене,  није  није обавезна израда засебне урбанистичко-
техничке документације. Имовинско-правна питања решавати у складу са Законом ; 

- За евентуалне нове кориснике са потребом у ел. снази од  10MVA и више, израдити урбанистички 
план којим ће се дефинисати услови за изградњу и реконструкцију електроенергетских објеката 
напона 110kV;  

- Изградити нисконапонски расплет из трафо-станица 20/0.4kV и 6/0.4kV подземним ел.енергетским 
кабловима који се у простору регулације улица полажу уз постојеће подземне ел.ен. каблове и по 
коридорима опредељеним овим планом, а преко појединачних  комплекса по коридорима који ће 
бити дефинисани урбанистичко-техничким условима  или Пројектом за добијање грађевинске 
дозволе; 

- Код израде планске и урбанистичко-техничке документације и Пројеката за добијање грађевинске 
дозволе у свему се придржавати услова који су дефинисани у допису Министарства рударства и 
енергетике РС о подацима о енергетским дозволама (бр.958-00-00002/2014 од 16.01.2015.год) а 
који је приложен у документационом делу елабората. Такође се у свему придржавати  приложених: 
Техничких услова за израду техничке документације Електродистрибуције Шабац (бр.01-10142 од 
08.01.2016.год.) и Услова ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ Србије (бр.0-1-2-323/1 од 26.12.2014.год); 

- Изградити јавну расвету у простору регулације улица, светиљкама на прописно уземљеним 
металним  канделаберским стубовима висине 8.0 (и више)m. Напајање јавне расвете да буде 
подземним ел.енергетским кабловима са засебних мерних ормана (поља) у диструбитивним трафо-
станицама (20/0.4kV) 
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Коридори за изградњу подземних ел.енергетских кабловских водова  су дефинисани у графичком прилогу 
елабората  координатама темених тачака осе рова у државном координатном систему.  Пошто за велики 
број подземних комуналних инсталација трасе нису евидентиране код РГЗ Службе за катастар Шабац, 
положај коридора за ел.енергетске каблове  могже бити коригован, на начин да се не угрожавају 
коридори опредељени за изградњу других комуналних инфраструктрура, то јест, да се на трасе прибаве 
сагласности јавних комуналних предузећа која поседују  и одржавају комуналне инфраструктуре. 

Подземни електроенергетски каблови 20kV, 6kV, 0.4kV се полажу на дно земљаног рова дубине 0.8-1.0m 
на слој песка дебљине 0.1m. Изнад каблова се постављају пластични штитници и траке за упозорење.  
Растојање између каблова у рову мора бити 0.2m  од високонапонсог кабла и 0.07m између 
нисконапонских каблова. 

Ископ рова за електроенергетске каблове и канализацију, ископ темеља за стубове ваздушне мреже 
високог и ниског напона,  у обувату плана мора бити ручни и опрезан и мора му претходити обележавање 
на терену траса постојећих подземних инсталација – од стране РГЗ Службе за катастар. Радовима на 
ископу и на изградњи каблова треба да присуствују овлашћена лица из јавних комуналних предузећа која 
поседују и одржавају инсталације и посебно из "Зорка енергетике". Пре затрпавања ровова, трасе 
каблова и дубине полагања уснимити код РГЗ Службе за катастар Шабац. Генерално, у зонама коловоза 
саобраћајница и паркинга, каблови се провлаче кроз заштитне цеви које се постављају тако да је горња 
ивица на дубини од 1.1m од горње коте асвалтног застора (1.3m испод коте државног пута) и 1.0m испод 
дна путног јарка.  

Код укрштања са железничком пругом, неопходно је провлачење електроенергетских каблова кроз 
заштитне цеви које се постављају тако да је дубина горње ивице цеви на 1.8m испод горње површине 
железничке шине, а јаме за подбушивање морају бити удаљене минимално 8.0m од осовине колосека. 

У постојећем коридору далековода 110kV и постојећој трафо станици 110/35kV "Шабац IV" могу се радити 
санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација 
електроенергетског система буде неопходно. 

Диспозиција постојећих и планираних електроенергетских објеката и коридора, дата је у графичком 
прилогу на Плану електро-мреже, телекомуникационе мреже и гасовода (Р 1:1000). 

 
 
 Постојеће стање: 

Oбухват плана детаљне регулације је део реона кабловског подручја  N10 АТЦ "Шабац". У обухвату је 
око 400 прикључака у фиксној телефонији. 

У зони левог уличног појаса улице Хајдук Вељкове, у дужини од око 1km, изграђена је ТТ кабловска 
канализација "Телеком Србија" предузећа за телекомуникације а.д. а у продужетку је ТТ канализација 
"Зорка енергетике", д.о.о. Шабац у дужини око 630m – до објекта интерне телефонске централе "Зорка" 
на кат.парцели бр.6915/12 К.О.Шабац. Трасе подземних ТТ каблова из поменуте централе нису 
евидентиране код РГЗ Службе за катастар Шабац нити о истим постоје подаци код "Зорка енергетике". 
Самим тим нису ни нанети на графичком прилогу. 

У зони левог уличног појаса улице Хајдук Вељкове, целом дужином у обухвату плана, кроз ТТ кабловску 
канализацију и у рову са месним ТТ кабловима присутна је деоница магистралног оптичког ТТ кабла : 
Шабац – Орид- Ушће-Обреновац-Београд.  

Положај наведених телекомуникационих објеката (осим каблова из интене телефонска централа) нанет 
је у графичком прилогу елабората , на Плану електро мреже, телекомуникационе мреже и гасовода (Р 

1:1000). За један број каблова приступне и секундарне мреже кабловског подручја N10 трасе нису 
евидентиране код РГЗ Службе за катастар Шабац и на графичком прилогу су нанете орјентационо на 
основу података добијених од Телекома. 

II -1.3.3. Електронске комуникације 
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Генерално, задовољене су постојеће потребе у фиксној телефонији у обухвату ПДРа  и постоје резерве 
за прикључак нових корисника али су смањене могућности за пружање широкопојасних услуга.  
Приступна мрежа је амортизована у знатном степену, обзиром да је изграђена 1980.год.  

Покривеност сигналом мобилне телефоније је добра за сва три оператера, осим сигналом четврте 
генерације. Кабловски дистрибутивни систем није изграђен. 

 Планирано стање: 
Развој телекомуникационе мреже у планираном периоду заснива се на модернизацији постојећег 
система и на изградњи нових објеката (приступне мреже, уређаја и опреме) а који ће омогућити 
континуирано, квалитетно и поуздано пружање услуга фиксне телефоније и широкопојасних услуга 
(дигиталне претплатничке линије ВДСЛ и АДСЛ, интернет протокол, дигитална телевизија, телевизија по 
интернет протоколу итд.).  

- Планира се реализација следећих активности: 

- укупна замена приступне мреже; 

- даља децентрализација система изградњом нових приступних уређаја и комутационих уређаја/ 
мултисервисних приступних чворова (типа ИПАН, мини ИПАН или МСАН) са припадајућим 
кабловским реонима. Позиције приступних уређаја биће дефинисане накнадним условима 
предузећа за телекомуникације, а исти могу бити у наменским објектима, у слободностојећим 
орманима или у другим објектима. За присупне уређаје типа ИПАН и МСАН и припадајућа 
кабловска подручја неопходна је израда засебне урбанистичко-техничке документације а услови за 
изградњу уређаја типа мини ИПАН са припадајућим реонима могу бити утврђени Пројектом за 
добијање грађевинске дозволе ; 

- изградња оптичких телекомуниационих каблова из ГЦ "Шабац", као отцепа са постојећих оптичких 
каблова и из постојећих истурених степена у суседним градским блоковима и зонама; 

- изградња  мреже фиксне телефоније других оператера као подземне или бежичне; 

- ширење мреже базних станица мобилне телефоније под условима који су утврђени Ревизијом ПГР 
Шабац, а посебно за покривање обухвата сигналом четврте генерације; 

- изградња кабловског дистрибутивног система подземним телекомуникационим кабловима, у 
заједничком рову са ТТ кабловима  а могуће је и кроз цев постојеће ТТ кабловске канализације 
уколико се, у том смислу, прибаве сагласности Телекома и "Зорка енергетике". 

Код избора опреме и нових технологија телекомуникационог система, посебну пажњу обратити на 
енергетску ефикасност. Телекомуникационе каблове постављати: у слободне цеви постојеће кабловске 
канализације, у зајадничком рову са постојећим ТК кабловима и са подземним проводницима кабловског 
дистрибутивног система и по наменским коридорима који су дефинисани координатама темених тачака у 
државном координатном систему у графичком прилогу. 

Ван зоне кабловске ТК канализације, телекомуникациони каблови се полажу на дно рова дубине 
минимално 0.8m, на слој ситнозрнасте земље и песка дебљине минимално 0.1m. Изнад каблова се 
постављају пластични штитници и траке за упозорење. Ископ кабловских ровова треба да буде ручни и 
опрезан, а мора му претходити обележавање на терену траса свих постојећих подземних инсталација – 
од стране РГЗ Службе за катастар Шабац и у присуству овлашћених лица из јавних и јавних комуналних 
предузећа која поседују и одржавају подземне инфраструктуре и посено из "Зорка енергетике". У зонама 
укрштања и паралелног вођења морају се остварити прописана растојања и растојања дефинсана 
планском документацијом уз прописане заштитне мере. Пре затрпања ровова, трасе ТК каблова и дубине 
полагања треба евидентирати код  поменуте службе  за катастар. 

Генерално, у зонама коловоза саобраћајница и паркинга, каблови се провлаче кроз заштитне цеви које се 
постављају тако да је горња ивица на дубини од 1.1m од горње коте асвалтног застора (1.3m испод коте 
државног пута) и 1.0m испод дна путног јарка.  
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Код укрштања са железничком пругом, неопходно је провлачење телекомуникационих каблова кроз 
заштитне цеви које се постављају тако да је дубина горње ивице цеви на 1.8m испод горње површине 
железничке шине, а јаме за подбушивање морају бити удаљене минимално 8.0m од осовине колосека. 

Диспозиција постојећих и планираних телекомуникационих објеката и коридора, дата је у графичком 
прилогу на Плану електро-мреже, телекомуникационе мреже и гасовода (Р 1:1000). У документационом 
делу елабората су приложени Подаци и услови Телеком Србија предузећа за телекомуникације а.д. 
Београд, РЈ "Шабац" бр.7010-465124/1 од 28.01.2015.год. 

 
 
 Постојеће стање: 
У обухвату плана детаљне регулације изграђени су и у функцији следећи елементи система гасовода ЈП 
"СРБИЈАГАС": 

- челични гасовод до 12bar из главне мерно-регулационе станице "ШАБАЦ 1" (Думача),  273.1mm, у 
зони левог уличног појаса улице Хајдук Вељкове; 

- мерно-регулациона станица (МРС) "Бели лимови" и прикључни челични гасовод до 12bar,   
114.3mm; 

- МРС "Zorka color" и прикључни челични гасовод до 12bar,   60.3mm; 

- МРС "BMR" и прикључни челични гасовод до 12bar,   60.3mm; 

- МРС "Фармација" и прикључни челични гасовод до 12bar,   114.3mm; 
- МРС "Zorka Elixir" и прикључни гасовод (подземни и надземни); 
 
Сви набројани гасоводи су стечене обавезе обавезе у простору и морају се третирати у складу са 
Условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода ("Сл.лист града 
Београда", бр.14/77, 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88), Интерним техничким правилима ЈП "Србијагас" (Нови 
Сад, октобар 2009),у складу са условима из дописа Министарства рударства и енергетике РС о подацима 
о енергетским дозволама (бр.958-00-00002/2014 од 16.01.2015.год) а који је приложен у документационом 
делу елабората, и са условима дефинисаним предметним планом. 

У обухвату плана је, такође, део градске дистрибутивне мреже до 4bar изграђен од полиетиленских цеви 
(око комплекса Доњошорског гробља). Не постоје могућности за ширење постојеће ГДМ. 

Положај наведених објеката гасоводне мреже представљен је у графичком прилогу елабората, на Плану 
електро мреже, телекомуникационе мреже и гасовода (Р 1:1000). Недостају подаци о положају прикључка 
за Еликсир (надземни и подземни челични гасовод) и подаци о разводу по комплексима, иза МРС. 
 
 Планирано стање: 
Услови за изградњу челичних гасовода радног притиска  до 12bar 

Планира се ширење дистрибутивне гасоводне мреже радног притиска до 12bar до заинтересованих 
корисника и простором регулације улице Хајдук Вељкове до ул. Краља Милутина.  
Пројектовање и изградњу челичне гасоводне мреже до 16bar извести у складу са Законом о цевоводном 
транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Сл.гласник РС" 
бр.104/2009"), Упутством о условима и начину прикључења на градску гасну мрежу ("Сл. лист општине 
Нови Сад", бр.15/1990), Интерним техничким правилима ЈП "Србијагас" из октобра 2009.године а на 
основу засебне урбанистичко-техничке документације. 

Минимална дебљина надслоја изнад челичног гасовода у зони тротоара и у зеленим површинама ван 
зоне канала је 0.8m, a за деонице у зони коловоза саобраћајница или паркинга дебљина надслоја је 1.3m, 
с тим што се засипање рова мора извести слојевито, сабијањем слојева шљунка не дебљих од 0.3m. За 
деонице где се гасоводи провлаче кроз заштитне цеви дебљина надслоја се рачуна од коте тла до коте 
горње ивице заштитне цеви. 
За челичне гасоводе, милимално растојање цеви гасовода: од темеља објеката је 3.0m, од спољње 
ивице одоводног канала уз путеве (ножице усека или насипа)  0.5m, a толико и  од стуба ваздушне НН 
мреже, стуба јавне расвете и ТТ стуба (или више да се не би угрозила статичка стабилност стуба). 

II -1.3.4. Гасификација 
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Од цеви водовода и канализације, при паралелном вођењу, челични гасовод мора бити удаљен 
минимално 1.0m а исто толико и од вреловода и од дрвореда. Од подземних ТТ каблова и 
електроенергетских каблова минимално растојање је 0.6m. Koд укрштања, минимално вертикално 
растојање је 0.3m од свих подземних инсталација осим за високонапонске електрокаблове , водовод и 
канализацију од којих челична цев мора бити удаљена 0.5m. 
Kод провођења челичних гасовода кроз труп железничке пруге (обавезно ван зона скретница), горња 
ивица заштитне цеви кроз коју се провлачи  гасовод мора бити на дубини од минимално 1.8m испод 
горње коте шине и минимално 1.0m испод јарка уз пругу. Крајеви заштитне цеви морају бити изведени 
најмање 5.0m са обе стране ближе шине и 1.0m од спољње ивице одоводног калана или насипа. 
Паралелно вођење је могуће на растојању од минимано 8.0m од осовине индустријског колосека. 

Укрштање челичног гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима реализује се под углом од 90 

а минимално 60. Дубина заштитне цеви треба да буде минимално 1.3m испод пројектоване коте 
водотока (канала), целим профилом на месту укрштања. 
На свим деоницама где се гасовод провлачи кроз заштитне цеви, неопходно је пречнике заштитних цеви 
одабрати тако да је размак ивице цеви од гасовода најмање 50mm, a дужине цеви тако  да су минимално 
по 1.0m ван зоне заштите објекта. Заштитне цеви краће од 20.0m морају имати једну одзрачну цев DN50, 
а дуже од 20.0m морају имати две одзрачне цеви DN50 - od херметичи затвореног краја заштитне цеви до 
површине  земље, изведене у надземне луле. 

Изнад челичних гасовода је  забрањено градити и постављати привремене и трајне, покретне и 
непокретне објекте осим инфраструктурних, у складу са засебном урбанистичком документацијом која 
подразумева прибављање одговарајућих услова и сагласности ЈП "Србијагас". Овлашћена лица из 
поменутог предузећа морају бити присутна код раскопавања и свих других радова у зони постојећих 
челичних гасовода и посебно у зони гасоводног прикључка за Еликсир који је делом ваздушни, а делом 
подземни са трасом која није позната. 

Изградњи железниче пруге Шабац-Обреновац  и  паралелене саобраћајнице мора претходити 
измештање гасоводног прикључа за Еликсир и ваздушног топло-паровода. Услови за измештање биће 
утврђени засенбом урбанистичко-техничком документацијом.  
 
Услови за изградњу мерно-регулационих станица 
Пројектовање и изградњу  мерно-регулационих станица max16/max4bar извести у складу са Законом о 
цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника 
("Сл.гласник РС" бр.104/2009"), Интерним техничким правилима ЈП "Србијагас" из октобра 2009.год, а на 
основу засебне урбанистичко- техничке документације 
Мерно-регулационе станице се смештају у засебне објекте или слободностојеће типске металне ормане 
на одговарајућим темељима. За улазне радне притиске до 7bara морају се остварити следећа минимална 
растојања: 10.0m од зграда и других објеката и од железничке пруге и 5.0m од ивице пута (улице). За 
улазне радне притиске 7-13bar, мерно-регулационе станице морају бити удаљене минимално 15.0m oд   
зграда и железничких пруга а 8.0m од ивице пута. (улице). Простор на коме се подиже МРС мора бити 
ограђен мрежом висине најмање 2.0m, на растојању од минимално 3.0m oд МРС или тако да су зоне 
опасности унутар ограде.  На локације МРС прибавити сагласности/заштитне мере Одсека за спашавање 
МУПа РС. 

Услови за изградњу дистрибутивне гасводне мреже до 4bar 
Дистрибутивну гасоводну мрежу до 4bar пројектовати и извести  у складу са: Законом о цевоводном 
транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Сл.гласник РС" 
бр.104/2009"), Правилником о техничким нормативима  за пројектовање и  и полагање  дистрибутивног 
гасовода  од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar ("Сл.лист СРЈ", бр.20/92) и Правилником  о 
техничким норамативима за кућни гасни  прикључак      (Сл. лист СРЈ, бр.20/92), а на онсову засебне 
урбанистичко-техничке документације. 

Минимална дебљина надслоја изнад полиетиленских цеви дистрибутивног гасовода до 4bar je 0.8m у 
зеленим површинама и  зонама тротоара и минимално 1.1m у зонама коловоза саобраћајница и 
паркинга. У зони канала за одвођење атмосферских вода, гасоводне цеви се полажу на дубини од 
минимално 1.0m од затечене или пројектоване дубине канала. 
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За дистрибутивни гасовод до 4bar милимално растојање цеви гасовода: од темеља објеката је 1.0m, 
0.5m од стубова ваздушне НН мреже, јавне расвете и ТТ стубоваа (или више да се не би угрозила 
статичка стабилност стуба). 
Од цеви водовода и канализације,при паралелном вођењу, гасовод мора бити удаљен минимално 1.0m а 
исто толико и од вреловода и од дрвореда. Од подземних ТТ каблова и електроенергетских каблова 
минимално растојање је 0.6m. Koд укрштања, минимално вертикално растојање је 0.3m од свих 
подземних инсталација осим за високонапонске електрокаблове , водовод и канализацију од којих 
челична цев мора бити удаљена 0.5m. 
У истом рову са инсталацијом дистрибутивног гасовода могуће је полагање телекомуникационог кабла и 
кабловског дистрибутивног система. Уколико се то ради истовремено, потребно је испоштовати следећу 
процедуру и услове:  прво се полаже гасоводна ПЕ цев, заварује се и испитује на притисак  и 
непропуштање  и по одобрењу надзора за гасовод,  делимично затрпава песком, поставља се трака за 
опомињање  и тек   након тога се може приступити полагању ПЕ цеви за ТТ каблове и  КДС  проводнике и 
то тако да : буду присутни надзори оба надлежна предузећа,  чисто хоризонтално растојање буде 
минимално 0.4m од гасоводне цеви,  телекомуникациони каблови и КДС да буду у страни рова ближој 
ивици коловоза (даље од регулационе линије). 

Ископ  рова за изградњу гасовода треба да буде ручни и опрезан, а мора му претходити обележавање на 
терену траса свих постојећих подземних инсталација – од стране РГЗ Службе за катастар Шабац и у 
присуству овлашћених лица из јавних и јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају подземне 
инфраструктуре и посебно из "Зорка енергетике". У зонама укрштања и паралелног вођења, морају се 
остварити прописана растојања и растојања дефинсана планском документацијом уз прописане 
заштитне мере. Пре затрпања ровова, положај цеви и дубине полагања треба евидентирати код  
поменуте службе  за катастар. За прикључке на дистрибутивну гасоводну мрежу до 4bar није неопхдонда 
израда засебне урбанистичко-техничке документације 

Саставни део елабората су све заштитне мере и услови: из дописа Министарства рударства и енергетике 
РС о подацима о енергетским дозволама (бр.958-00-00002/2014 од 16.01.2015.год), Услова ЈКП "Топлана-
Шабац" (бр.01-2239/14 од 29.12.2014.год) и ЈП СРБИЈАГАС (06-03/1152 од 20.01.2015.) а који су 
приложени у документационом делу. 
 
Диспозиција постојећих и планираних елемената система гасификације у обухвату плана, престављена је 
у графичком прилогу, на Плану електро мреже, телекомуникационе мреже и гасовода (Р 1:1000). 
Коридори за гасоводе су дефинисани координатама темених тачака рова у државном координатном 
систему. Због присуства великог броја подземних инсталација чије трасе нису познате (евидентиране код 
РГЗ Службе за катастар Шабац нити на графичким прилозима) могуће су мање корекције коридора за 
гасовод као и повлачење нових траса, уз услов да се не угрозе коридори за друге подземне инсталације 
и да се на корекције прибаве сагласности јавних комуналних предузећа.  За прикључке није неопходна 
израда засебне урбанистичко-техничке документације.  
 
 
 
 Постојеће стање: 
Опште 
У обухвату ПДР „ Зорка-Радна зона исток“ у Шапцу   налазе се  фабрике : Еlixir, Тikkurila Zorka , Железара 
Смедерево – ОГРАНАК Бели лимови Шабац, као и  простор некадашње фабрике обојене металургије, 
градско центално постројење за пречишћавање отпадних вода, градска трансфер станица чврстог 
комуналног отпада, главна градска фекална канализациона црпна станица и простор око ње у 
власништву ЈКП „Стари Град“ и простор који сад припада реци Сави, а потребно га је насути, ради 
спајања постојеће обалоутврде  код транфер станице и постојеће обалоутврде код пристаништа . 
 
Снабедање водом  
Снабдевање санитарном и противпожарном водом фабрика: Еlixir, Тikkurila - Zorka, Железара 
Смедерево-огранак Бели лимови Шабац, обавља се са градске водоводне мреже, односно са потисног 
вода профила  ПЕ300 mm у Улици Хајдук Вељковој у Шапцу. 
 
За потребе снабдевање индустријском водом, користе углавном се постојећи бунари. 

II -1.3.5. Водовод и канализација 
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Сакупљање и евакуација санитарно-фекалих  и технолошких отпадних вода 
У обухвата плана  трасиран је главни градски фекални канализациони колектор порфила 1000 mm од  
постојеће КЦС „Главна“ до постојећег градског центраног постројења за пречишћавање отпадних вода 
(ЦППОВ). Прикључење отпадних вода индустријске зоне на наведени колектор , НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО. 
У обухвату плана постоје старе канализационе инсталације за евакуацију санитарно-фекалних и 
атмосферских отпадних вода, као и индустријских отпадних вода (киселог и базног порекла). Те 
инсталације су доста старе и да би се евентуално ставиле у употребу, неопходно их је испитати  деоницу 
по деоницу. 
На предметном простору не постоје и нису у функцији постројења за пречишћавање санитарно-фекалних 
и индустријских отпадних вода . 
 
Сакупљање и евакуација атмосферских вода 
Сакупљање атмосферских вода са подручја у обухвату  плана, обавља се  кроз  постојећу канализациону  
мрежу општег  типа и  слободним  сливањем у  околне водотоке – реку Саву и Церски ободни канал, а 
без претходног пречишћавања . 
 
Постојеће стање инсталација и објеката водовода и канализације, дато је графичким прилогом „План 
водовода и канализације“. 
 
 Планирано стање: 
Снабедање водом  
Снабдевање санитарном и противпожарном водом предметног комплекса, које ће тек добити нове 
власнике и које се налазе ван фабрика Еlixir, Тikkurila-Zorka, Железара Смедерево-огранак Бели лимови 
Шабац и комуналних објеката, обављаће се са градске водоводне мреже, односно са постојећег потисног 
вода профила ПЕØ316 mm у улици Хајдук Вељковој у Шапцу. 
За те потребе, предвиђена је изградња дистрибутивне водоводне инсталације профила 160 mm, дуж 
планираних јавних саобраћајница у оквиру комплекса „Зорка-Радна зона исток“. Дубина полагања 
цевовода је минимум 0.80 m, осим на местима где цевовод пролази испод будућег коридора железничке 
пруге где је минималан надслој цеви 1.80 m.   
Сви објекти унутар комплекса биће везани на планирану уличну мрежу комплекса, преко интерних 
мерача протока.  
 
Траса планираних инсталација дистрибутивног водовода, дефинисана је у простору геодетским 
координатама темених тачака, које су саставни део графичког прилога „План водовода и канализације“.  
 
Пројектовање и изградњу јавне  водоводне мреже извести у складу са Техничким условима  ЈКП 
„Водовод-Шабац“ , Р-263/14 , од 29.12.2015.године , који су саставни  део документације овог  УП-а. 
 
Снабдевање индустријском водом  у оквиру ове радне зоне, обављаће се из постојећих и планираних 
бунара. Индустријске водоводне мреже мора представљати посебну целину и ни случајно не сме бити 
повезана са градском водоводном инсталацијом (односно  са хидратском и санитарном  водоводном 
инсталацијом у оквиру  сваке фабрике). 
 
Чишћење и опремање постојећих и изградњу нових бунара, извести у свему према Водопривредним 
условима ЈВП“Србијаводе“-ВПЦ “Сава“ , бр. 4840/1 од 07.12.2015.г. 
 
Сакупљање и евакуација санитарно-фекалих  и технолошких отпадних вода 
Тренутно стање одвођења отпадних вода у оквиру комплекса „Зорка-Радна зона исток“ се врши општим 
системом канализације, и како су постојеће инсталације доста старе и дотрајале, предвиђа се 
сепарациони систем каналисања. 
 
За потребе сакупљања и евакуације санитарно-фекалних и индустријских отпадних вода у обухвату ПДР 
„Зорка-Радна зона исток“, предвиђена је изградња нове „фекалне„  канализације. Траса планиране 
фекалне канализације,  опредељена је кроз планиране јавне саобраћајнице, а дефинисана је у простору 
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геодетским преломним тачкама , чији списак је саставни део графичког прилога „план водовода и 
канализације“-планирано стање. 
Излив планираног главног сабирног фекалног канализационог колектора, трасиран је до локације која је 
опредељена за изградњу новог постројења за пречишћавање санитарно-фекалних отпадних вода ове 
индустријске зоне, где ће се након третмана пречишћена отпадна вода испуштати у реципијент, реку 
Саву. 
 
Да би се овај простор привео намени, неопходно је извршити насипање и изградити обалоутврду на овом 
делу  обале реке Саве, а све у складу са  новим подацима РХМЗ, бр. 92-III-1-110, 111, 113/2014 од 
25.12.2014.г. и  Мишљењем ЈВП „Србијаводе – ВПЦ „Сава“, бр. бр. 4840/1 од 07.12.2015.г, који су 
саставни део документације овог ПДР. 
 
Напомињемо, да је у оквиру плана трасиран Главни градски канализациони колектор од КЦС Главна  до 
ЦППОВ, профила 1000mm, али прикључење отпадних вода овог индустријског комплекса на поменути 
колектор није дозвољено. 
 
Димензионисање интерне фекалне канализације Зорка - Радна зоне исток, извести на основу 
хидрауличког прорачуна. Профили дати на графичком прилогу су минимални. 
 
Индустријске отпадне воде, (уколико их има), упуштаће се у „фекалну„ канализациону мрежу, након 
претходног пречишћавања. 
 
Сваки производни погон мора пречистити своје индустијске отпадне воде до нивоа који је дефинисан у 
интерној фекалној канализационој мрежи радне зоне исток, пре испуштања исте у фекалну 
кланализацију. 
 
Квалитет отпадних вода у интерној фекалној канализацији Зорка -Радна зоне исток, мора се дефинисати, 
кроз израду технолошког пројекта и израду Одлуке о санитарно-техничким условима испуштања 
отпадних вода у јавну фекалну канализацију ове индустријске зоне. 
 
Пројектовање и изградњу  фекалне канализационе  мреже извести у складу са Техничким условима  ЈКП 
„Водовод-Шабац“ , -263/14 , од 29.12.2015.године, који су саставни  део документације овог  ПДР-а. 
 
Атмосферска  канализација 
За потребе сакупљања и евакуације атмосферских вода са кровова, саобраћајница и манипулативних 
површина, индустријске зоне Зорка-Радна зона исток, предвиђена је изградња интерне атмосферске 
канализације, трасиране дуж јавних саобраћајница. 
 
Атмосферска канализација, подељена је у три слива. Након пречишћавања на таложнику са уљним 
сепаратором, предвиђено је упуштање атмосферских  вода у реципијент, реку Саву, преко постојећих 
(две) и планираних (једна) изливних грађевина са уставама, а након мерења на мерачу протока.  
 
Димензионисање интерне атмосферске канализације Зорка-Радна зоне исток, извести на основу 
хидрауличког прорачуна. Профили дати на графичком прилогу су минимални. 
 
Траса планиране интерне атмосферске канализације, дефинисана је у простору геодетским 
координитама државне геодетске мреже, чији списак је саставани део графичког прилога „план водовода 
и канализације“-планирано стање. 
 
Температура воде која се испушта у атмосферску канализациону мрежу, не сме прећи 40 C. 
 
Пројектовање и изградњу  атмсферске  канализационе  мреже извести у складу са: 
ажурним  подацима РХМЗ, бр. 92-III-1-110, 111, 113/2014 од 25.12.2014.г.,  Мишљењем ЈВП „Србијаводе – 
ВПЦ „Сава“, бр. бр. 4840/1 од 07.12.2015.г.,  и Техничким условима  ЈКП „Водовод-Шабац“ , -263/14 , од 
29.12.2015.године, који су саставни  део документације овог  ПДР-а. 
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Приликом израде даље техничке документације потребно је водити рачуна да иста буде у складу са 
условима надлежног предузећа, као и овог Плана детаљне регулације. Такође, потребно је придржавати 
се прописа и стандарда из ове области, као и савремених стручних сазнања из праксе. При избору 
цевног материјала узети у обзир намену површина испод које се трасира цевовод.     
 
 
 
 Постојеће стање 
Зелене површине и њихов квалитативни и квантитативни обим имају посебан значај у дугорочној 
концепцији развоја где се, уз релативно мала улагања, често добијају позитивни ефекти са аспекта 
заштите животне средине и здравља становништва. Општи став је да је потребно формирати адекватан 
еколошки оквир за развој различитих намена и у највећој могућој мери сачувати постојеће природне 
ресурсе. 
 
На подручју обухвата плана тренутно не постоји уређена зелена површина јавне намене, што 
представља велики проблем у смислу заштите од негативног утицаја на животну средину и здравље 
људи. Непостојање зелених површина које би умањиле штетне утицаје на животну средину и визуелно 
загађење умањује квалитет рекреације реком Савом и у окружењу. 
 
Зелене површине у уличној регулацији су ретке и недовољно уређене и заштићене.  
 
 Планирано стање: 
Овим планом је предвиђено формирање зеленог појаса, односно тампон зоне између Радне зоне 
«Исток» и гробља све до насипа пута и реке Саве. Ова зелена тампон зона би служила да умањи штетне 
утицаје аерозагађења на градско насеље. Заштитно зеленило би требало да буде у стању да врши 
биоремедијацију, тј. да уклања загађења која су се задржала у тлу.  
Зелени тампон појас такође ће имати функцију да умањи визуелна загађења, тако што ће психолошки 
умањити осећај присутности загађења хемијске индустрије.  
У оквиру свих јавних површина у оквиру комплекса, где год је то могуће потребно је засадити високо 
зеленило.  
Дуж Улице Хајдук Вељкове како у регулацији улице тако и између регулационе и грађевинске линије, 
потребно је хортикултурно опремити простор, високим и ниским растињем.  
 
 
 
 
У складу са Законом, дефинише се минимални степен комуналне опремљености грађевинског 
земљишта, потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе. 
 
За издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе, инвеститору је неопходно да има 
обезбеђен приступ на површину јавне намене – саобраћајницу, или на сукорисничку површину 
дефинисану као такву овим планом. 
 
За издавање употребне дозволе, неопходно је обезбедити комуналну опремљеност према следећој 
табели: 
 
Табела 5: Потребан степен комуналне опремљености за издавање Употребне дозволе 

Типична зона Мин. степен комуналне опремљености 

Индустријска производња са 
складиштима  

приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација; обавеза условљавања изградње уређаја за 
пречишћавање отпадних вода за произвођаче који их имају 
у технолошком поступку 

Администрација са зaнaтском 
прoизвoдњом, сeрвисима, услужним 
дeлaтнoстима и кoмпaтибилним 
нaмeнама.  

приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација; обавеза условљавања изградње уређаја за 
пречишћавање отпадних вода за произвођаче који их имају 
у технолошком поступку 

II -1.3.6. Јавно и друго зеленило 

 

 

II -1.4 Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по целинама и зонама, 

потребан за издавање локацијских услова и гравинске дозволе 
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Објекти инфраструктуре (трафо 
станице) 

У складу са захтевима сваког објекта појединачно. 

Депонија јаловиште обојене 

металургије планирана за санацију 

Санација и регултивација депоније 
приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација; обавеза условљавања изградње уређаја за 
пречишћавање отпадних вода за произвођаче који их имају 
у технолошком поступку 

Лучко земљиште приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација; 

Трансфер станица приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација 

Градско постројење за пречишћавање 
отпадних вода 

приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација 

Главна црпна станица У складу са захтевима сваког објекта појединачно. 

Зелени тампон појас  / 

Администрација приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација; 

Култура и мултимедија објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација, 
површине: пре изградње партерних површина јавне намене, 
сви планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити 
постављени 

Јавне службе (ватрогасна станица) приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, 
канализација; 

 
 
 
 
 

 
 
 

За потребе Плана детаљне регулације „Зорка- радна зона Исток“ у Шапцу су коришћени услови 
прибављени за План генералне регулације „Шабац“ –ревизија, бр. 01-60 од 14.01.2015.г. од Завода за 
заштиту споменика културе "Ваљево". 

Табела 4. Објекти у процесу израде предлога проглашења непокретног културног добра; 

Просторна 
целина 
историјског 
комплекса 
ХК „Зорка“ 

Ова два објекта заједно са срушеним објектом плавог камена су изузетни примерци 
грађевина које припадају групи популарно названој „Индустријска археологија“. За 
објекте који се штите урбанистичким плановима постоји широк спектар начина 
реконструкције, адаптације, доградње, осавремењавања уз једини услов да се 
задрже, како би се сачувао дух града и поштовала његова историја.  
 

3. Управна 
зграда  
ХК "Зорка"  

Управна зграда фабрике „Зорка“ са кулом са сатом подигнуте су у исто време кад 
су сазидане и прве фабричке хале. Године 1937. Почела је изградња фабрике, а 8. 
новембра 1938. године је пуштена у рад. Управна зграда је подигнута на самом 
улазу у фабрику, паралелно са главним путем који пролази крај фабрике, тако да је 
сагледива са пута. Има основу правоугаоника са фасадама на којима је јасно 
назначена хоризонтална подела, као и одсуство декоративне пластике.  
Кров је сложен, четвороводан, што не одговара основној идеји модерне у ком је 
стилу објекат пројектован. 
 

4. Кула са 
сатом 

Зграда куле са сатом представља репрезентативан примерак модерне у 
индустријској архитектури: фасаде без декоративне пластике, употреба бетона у 

II -1.5. Услови и мере заштите природних добара и непокретних културних добара и заштита 

природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи  

II -1.5.1. Услови и мере заштите непокретних културних добара, објеката вредне градске архитектуре 

и археолошких налазишта 
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 констуктивне сврхе, велике стаклене површине које смањују доминацију 
затворених маса, раван кров са металном оградом, сама спратност куле, као и 
слова у реклами представљају авангарду за своје времеа не само у индустријској 
архитектури Шапца.  

 
Услови чувања, одржавања  и коришћења утврђених непокретних културних добара:  
1. Мере техничке заштите оквирно и у најширем смислу одређене су самом Одлуком односно 
Решењем о утврђивању, посебно за свако културно добро.. 
2. Власници односно корисници Непокретног културног добра (у даљем тексту: НКД) дужни су да 
пре предузимања било које врсте интервенције на објекту (инвестиционо одржавање, реконструкција, 
адаптација, санација и ревитализација) да поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе 
Захтев за добијање Решења о предузимању мера техничке заштите, као и да исто доставе надлежној 
Урбанистичкој служби како би она издала локацијске услове. 
3. Мере техничке заштите првенствено се издају у циљу враћања објекта у аутентично стање. На 
објектима где се по процени стручњака надлежног Завода могу дозволити одступања од аутентичног 
габарита, као и изворног изгледа, мере техничке заштите су таквог карактера да имају за циљ да 
одступања не смеју битно нарушавати аутентични изглед, као и примену материјала, а не могу у погледу 
габарита и регулационе линије супростављени општој регулацији. 
4. Тенде и рекламе се могу поставити уз дозволу и по условима надлежне Службе заштите. 
 

Мере заштите заштићене околине споменика културе: 

1.  Ограничење спратности трајних или привремених објеката који својом наменом, волуменом 
габарита по висини и облику могу угрозити или деградирати споменик културе и његову заштићену 
околину, 
2. Урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање и редовно одржавање простора 
заштићене околине извести у функцији очувања и презентације споменика културе. 
3. У заштићеном простору се не дозвољава постављање надземних и ТТ водова. 
4. У просторним целинама постојење и режим саобраћаја се регулишу по условима надлежних 
органа и службе заштите. 
5. Рушење објеката у заштићеној околини се може вршити уз дозволу и по условима надлежне 
службе заштите. 
 
Услови и мере очувања вредних објеката архитектонског наслеђа 
 
Табела 5. Вредни објекти архитектонског наслеђа 

4 "Прва капија" - 
објекат за контролу 
улаза у комплекс 
"Зорке" у Улици 
Хајдук Вељка 
(кат.п.бр. 6915/8 и 
6915/15),  
 

Архитектонски обликовно објекат се састоји из полуцилиндра, кубичним 
делом објекта са леве стране и елементом са наткривеном рампом. Објекат 
је увучен у односу на остатак ограде комплекса, тако да заједно са оградом 
оивичава предпростор који наликује скверу. Поред архитектонских 
елемената, ситуационог положаја, „Прва капија“ симболички представља 
улазак у ХК „Зорка“.  

5 објекат 
библиотеке  "Зорка" 
(кат.п.бр. 6915/17).  
 

Наменски грађен објекат који је најмање оштећен. Очуван фантастичан 
ентеријер који се врло лако може довести у употребљиво стање (полице, 
галерија, столови за читање и др. намештај од тамног, квалитетног дрвета, 
стилски месингани лустер, шалтер сала). На полицама се још увек налази 
велики број књига од којих је велики број енциклопедија из области хемије.  
Поред архитектонске вредности објекта, планом се предлаже да се посебне 
мере примене и да књиге које се налазе у библиотеци  прогласе за покретно 
културно наслеђе. 
 

6 објекат 
културног центра 
"Зорка" (кат.п.бр. 

У културни центар се улази кроз изложбену салу, мада постоји и веза са 
библиотеком. Централно место заузима подест величине 7-8 х 2-3м на коме 
се налази застакљена макета комплекса хемијске индустрије. Макета је 



    
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЗОРКА-РАДНА ЗОНА ИСТОК” У ШАПЦУ 

 

31 
 

6915/18).  
 

одрађена квалитетно и професионално - што се види на први поглед и 
несумњиво има одређене вредности (као и књиге из библиотеке има одлике 
покретног културног добра). Око макете, уз зидове се налазе изложбени 
панои на којима стоје каширане фотографије које приказују историјат ХИ. 
Обзиром на време и услове у којима опстају, може се закључити да су и 
даље употребљиве. У дну просторије су штандови на којима су некада 
стајали производи свих Зоркиних фабрика. Из ове просторије се улази у салу 
која има позорницу, бину а уз зидове се налази већи број оштећеног 
мобилијара.  
 

 
Што се тиче будуће намене објекта, несумњиво је да библиотеку треба оставити у основној намени и у 
њој би се могла чувати библиотека и документација бивше ХИ која би се сакупила по осталим 
фабрикама. Културни центар (са библиотеком) би се могао прилагодити у музејски простор са 
могућношћу одржавања и других изложби а сала би могла да се користи за разне манифестације, да се 
изнајмљује културно уметничким и спортским друштвима и сл.).  
 
Ови објекти, заједно са објектима Управне зграде ХК "Зорка" и куле са сатом треба да чине културно-
историјску целину, те је потребно покренути утврђивање НКД. 
Аутентичне вредности локалне архитектуре и градитељства и све мањи број оваквих објеката локална 

заједница не сме да занемари. Интерес локалне заједнице и њене обавезе у погледу очувања културног 

наслеђа су установљене Законом о локалној самоуправи. 

 

Наведени, стручно одабрани објекти чине својеврстан попис културног ресурса града Шапца, само се 

директна обавеза старања о њима препушта локалној заједници, при чему се свакако подразумева 

стручна сарадња службе заштите непокретних културних добара, али не на основу одредби Закона о 

културним добрима него на основу планских аката локалне самоуправе.  

Археолошки локалитети који се налазе у непосредном окружењу обухвата плана: 

 бр. лок.: 0.10; назив лок.: Јеврејско гробље на Д. гробљу; насеље; хронолошка припадност: средњи 
век  

 ид бр. 411; назив локалитета: Доњошорско гробље; гробље / некропола; припадност: вишеслојни (02) 

Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења археолошких локалитета:  

1. Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено прекопавања, 
ископавања и дубока заоравања (преко 30 цм).  
2. У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због инвестиционих радова, 
спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора. 
3. Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и 
излагање добра које ужива предходну заштиту које се открије приликом изградње инвестиционог објекта - 
до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.. 
4. У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз повећане мере 
опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите (надлежног завода за заштиту споменика 
културе). 
5. Уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без 
одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере 
да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. 
6. Забрањује се привремено или трајно депоновање смећа и земље и других материјала на и у близини 
археолошких локалитета. 
7. Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и његово уређење 
према посебним условима и стручним мишљенима које доноси надлежни завод за заштиту споменика 
културе. 
8. Забрањено је вађење и одвожење камена, земље и грађевинског материјала са археолошких 
локалитета. 



    
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЗОРКА-РАДНА ЗОНА ИСТОК” У ШАПЦУ 

 

32 
 

 
 

II -1.5.2.1. Концепција заштите природног наслеђа 
 Унутар граница ПДР-а, нема евидентираних и заштићених споменика природе. 
У флористичком смислу, на подручју општине Шабац налазе се 152 биљне врсте (дендрофлора) а које 
углавном нису одраз постојеће вегетације. Флористички састав није богат ни по врстама а ни по 
количини. У вегетацији су заступљене претежно врсте из редова: Salix sp. (врбе), Populus sp. (тополе), 
Tilia sp. (липе) и Robinia sp. (багрем). 
 На територији града и приградских насеља не живи ни једна животињска врста која може бити од 
значаја за заштиту фауне. 
 
II -1.5.2.1. Урбанистичке мере за заштиту животне средине и живота и здравља људи 
 У процедури доношења ПДР, у складу са Одлуком о изради стратешке процене утицаја на животну 
средину ПДР „Зорка – радна зона Исток“ у Шапцу "Сл. лист града Шапца", бр. 12/14, Урађен је Извештај о 
стратешкој процени утицаја на животну средину (ЈУП «ПЛАН» Шабац и екстерни стручни тим, новембар 
2015.)  

Имајући у виду да су на локацији присутне и предвиђене будуће изградње производних и 

складиштних простора хемијске индустрије, потребно је да сваки власник и будући инвеститор поштује 

обавезу израде Студије утицаја на животну средину којом ће бити обухваћена и синергетска дејства и 

међусобни утицаји свих техничко - технолошких целина присутних на локацији обухваћеном Планом 

детаљне регулације „Зорка - радна зона Исток“ . 

Стрaтешкa проценa aнaлизирa нaјповољнија решења сa стaновиштa зaштите животне средине, 

могуће штетне утицaје и предлоге мерa зa њихово отклaњaње. 

II -1.5.2.1.1. Општи и посебни циљеви стратешке процене 
Основни циљ заштите животне средине на планском подручју је очување и унапређење стања 

животне средине, у односу на постојеће стање и планиранe активности на подручју које је предмет 

израде ПДР-а, уз примену начела превенције и предострожности и начела одрживог развоја у будућем 

развоју планског подручја.  

Општи циљеви стратешке процене утицаја: 

• редукција емисије штетних материја у атмосферу  

• редукција степена изложености становништва загађеним ваздухом поштовањем прописа који 

регулишу квалитет амбијенталног ваздуха 

• спречити загађење земљишта 

• спречити загађивање подземних и површинских вода, 

• усклaдити  нaмену  објекaтa у складу са ПДР-ом  

II -1.5.2.1.2. Приказ процењених утицаја плана на животну средину са описом мера за спречавање и 
ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину: 

1) Уређење саобраћајница које обезбеђују адекватан приступ свим парцелама у оквиру обухвата 
Плана, објектима у оквиру индустријског комплека и прилаз пристзаништу. 

2) Заштитни зелени појас између индустријског комплекса и околног подручја  
3) Уређење одвођења отпадних вода кроз градски канализациони систем уз изградњу колектора за 

прихват индустријских и атмосферских отпадних вода и даље одвођење на систем за 
пречишћавање. 

4) Санација терена и максимално поштовање услова заштите животне средине. 
 
 
Могући утицаји наживотну средину на локацији обухвата ПДР-а су детаљно анализирани кроз СПУ 
укључујући прво сагледавање постојећег стања као и будуће стање.  
 

II -1.5.2. Услови и мере заштите природног наслеђа, животне средине и здравља људи 
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Област Процењени утицаји на животну средину 

Земљиште и подземне воде До загађење земљишта и подземних вода дошло је током претходних 

активности док за нове пројекте  морају одмах бити поштовани прописи 

који регулишу ове области. 

Отпадне воде До загађење реципијента отпадним водама је долазило у претходном 

периоду, а за нове пројекте морају бити поштовани прописи 

проистекли из Закона о водама. 

Ваздух Из постојећих производних постројења је долазило до емисије 

загађујућих материја у ваздух што је утицало на квалитет 

амбијенталног ваздуха. За нова постројења прописане су обавезе 

према Закону о ваздуху, према којима се обавезе поштовања ГВЕ 

морају одмах применити. 

Отпад Неадекватно поступање са отпадом може значајно да утиче на 

загађење животне средине услед неадекватног складиштења и 

транспорта. 

Акциденти Неадекватно поступање са опасним материјама и хемикалијама може 

довести до акцидената пре свега због неадекватног руковања, 

складиштења и транспорта. 

Бука и вибрације До повећаног нивоа буке и вибрација може доћи због одвијања 

производних процеса као и због транспорта на манипулативним 

површинама и интерним саобраћајницама. 

Постојећа одлагалишта 

нуспроизвода 

У обухвату ПДР-а постоји одлагалишта нуспроизвода(цинкосидног 

талога тј. Јаросита, ЕМСО муља и PbAg талога); Ради се о историјским 

количинама одложеним на локацији непосредно поред фабрике „Бели 

лимови“ и евидентантан је утицај на земљиште, воду и ободни Церски 

канал. 

II -1.5.2.1.3. Опис мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја 

на животну средину 

Остваривање заштите животне средине на наведеној локацији за коју се ради ПДР подразумева 

поштовање великог броја прописа који регулишу ову област, а који су дефинисани кроз Документа и 

Услове у Прилогу . 

И на крају, наглашавамо да је потребно исходовати решење надлежног органа о потреби израде 

студије утицаја на животну средину, а у складу са Законом о процени утицаја на животну средину 

(„Сл.гл.РС“ бр.135/04 и 36/09)  за евентуално проширење капацитета фабрике,за нове производне  као и 

друге активности које подлежу изради Студије; морају се поштовати мере заштите животне средине 

прописане у Студији утицаја на животну средину или Решењем којим се ослобађа инвеститор израде 

студије утицаја на животну средину. 

 

Област Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну средину 

Земљиште 

и подземне 

воде 

- Адекватно складиштење сировина и готових производа 

- Постављање адекватних танквана код складишта течних хемикалија 

- По потреби постављање пијезометара у циљу обављања мониторинга 

- Поштовање мера и услова надлежних органа у поступку добијања дозвола 

- Редовни мониторинг у складу са законским прописима 
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Отпадне 

воде 

- За постојећа постројења поштовање рокова датих 

Уредбомограничнимвредностимаемисијезагађујућихматеријауводеироковимазањиховодост

изање 

- За нова постројења поступити према условима надлежним органа и граничне 

вредности емисије из Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у 

воде и роковима за њихово достизање и 

- Прикључење на градску канализациону мрежу кад год је могуће и поступање према 

Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију 

- Постављање таложника и сепаратора масти и уља на местима манипулативних 

површина и према условима надлежних органа 

- Уградња уређаја за третман воде у постројењу (таложници, скрубери, филтерпресе, 

биодискови  и други уређаји за хемијски и биолошки третман воде) 

- Редовни мониторинг у складу са законским прописима 

 

Ваздух - За постојећа IPPC постројења поштовањерокова датих прописима који регулишу 

област интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине 

- Остала постојећа и сва нова постројења подлежу обавезама Закона о заштити 

ваздуха и подзаконским актима. 

- Уградња уређаја за пречишћавање ваздуха од присуства загађујућих материја 

(скрубери, циклони, филтер вреће и сл.) 

- Уградња уређаја за континуално мерење емисије гаса из стационарних извора 

загађења за емитере који подлежу овој обавези. 

- Редовни мониторинг у складу са законским прописима 

Отпад - Адекватно складиштење и транспорт отпада 

- Обезбедити привремено складиштење уз мере заштите (заштићено од атмосферилија, 

обезбеђена таквана или одлив у прихватни суд за течан отпад, довољан број канти, 

контејнера и других посуда,...) 

- Предаја отпада овлашћеним оператерима који поседују дозволе надлежних органа 

-Утврђивање карактера и категорије отпада у складу са Законом о управљању отпадом 

Акциденти - Адекватно складишење и транспорт опасних материја и хемикалија 

- Поступање према плановима заштите од удеса и плановима заштите од пожара 

- Поштовање мера из безбедносних листа 

- Поштовање СЕВЕСО прописа за постројења која подлежу тим обавезама 

- Успоставање система превентиве и противпожарне заштите 

Бука и 

вибрације 

- Поштовање ГВЕ буке из Закона о буци, а према Карти зона буке за Град Шабац 

- Редовни мониторинг у складу са законским прописима 

Постојећа 

одлагалиш

та 

нуспроизво

да 

- Одлагалиште нуспроизвода (цинкосидног талога тј.јаросита, ЕМСО муља и PbAg 

талога): 

 Ако се обави извоз и нуспроизвод измести са постојеће локације одлагалиште 

санирати према Пројекту санације и ремедијације који је неопходно израдити у складу са 

Правилником о методологији за израду Пројеката санације и ремедијације 

 У случају прераде нуспроизвода на локацији обухвата ПДР-а поступити у складу 

са предвиђеним мерама зжс из Студије утицаја на жс коју је потребно израдити за такав 

пројекат 

 У случају да ниједна од претходно наведених активности не буде примењена 

потребно је одлагалиште санирати према Пројекту санације и ремедијације који је 

неопходно израдити у складу са Правилником о методологији за израду Пројеката санације 

и ремедијације уз наношење хумусног слоја и успостављање зеленог појаса 
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Закључак: Негативни утицај може бити локалног карактера; преовлађујући утицај је позитиван уз 

поштовање тј. примену мера заштите животне средине и других мера и захтева надлежних органа. 

II -1.5.2.1.4. Смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и процена 
утицаја на животну средину 
 У хијерархији просторних планова ПДР је најнижи ниво, тако да нема потребе давати смернице за 
израду стратешке процене утицаја на нижем нивоу. Циљ је да се омогући брже обезбеђење грађевинске 
и употребне дозволе . 
 Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана: 

Посебан део Извештаја о стратешкој процени је програм праћења стања животне средине. Програм 

праћења стања животне средине (мониторинг) има за циљ да обезбеди праћење утицаја на животну 

средину дефинисаних овом стратешком проценом и реализацију припремљених услова и мера заштите у 

току спровођења плана. 

II -1.5.2.1.5. Поступање у случају удеса 

Закон о заштити животне средине је усвојен у децембру 2004. год. Пошто овим Законом није 

имплементирана Seveso II Директива то је у мају 2009. год. Закон измењен и допуњен одредбама које 

имплементирају ову Директиву која се бави удесима већег обима. Потом су донета и подзаконска акта: 

- Правилник о садржини обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу, постојећем 
севесо постројењу, односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно 
комплекса („Службени гласник РС“, број 41/10); 

- Правилник о Листи материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте 
документа које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Службени гласник РС“, број 
41/10); 

Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини методологије израде извештаја о 

безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник РС“, број 41/10) престао да важи Правилник 

о методологији за процену опасности од хемијског удеса ... („Службени гласник РС“, број 60/94); 

Имајући у виду прошлогодишње поплаве за оператере који имају објекте на обали реке постоји 

обавеза израде Оперативног плана одбране од поплава на територији фабричког комплекса који мора 

бити усаглашен са општим планом и оперативним планом за воде I реда ,за период од једне године , 

најкасније 30 дана од дана доношења оперативног плана за воде  I реда. Сви оператери у овој зони који 

има такву обавезу. 

 
 
 
Приликом пројектовања и изградње површине јавне намене и објекта који је је у јавној употреби, 
неопходно је применити одредбе Правилника о техничким стандардима планирања,  пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) као и Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06). 
Приликом реконстуркције постојећих објеката јавне намене водити посебну пажњу о приступачности 
објеката корисницима са посебним потребама. 
 
 
 
 
 
Пре реконструкције и санације Објеката „Управне зграде ХК Зорка“ и куле са сатом потребно је обратити 
се надлежном заводу за заштиту споменика културе ради утврђивања потребе претходне израде 
конзерваторских радова. 
 
Приликом реконструкције објеката Дома културе и библиотеке потребно је предузети све мере техничке 
заштите у складу са законом о планирању и изградњи.  

II -1.6. Услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са 

инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности 

II -1.7. Попис објеката за који се пре санације или реконструкције морају израдити 
конзерваторски и други услови за предузимање мера техничке заштите и других радова по 

посебном закону 
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Објекти у зависности од врсте и намене морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на 

начин на који се обезбеђују прописана енергетска својства која су утврђена Правилником о енергетској 

ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/11). 

 

На равним крововима се дозвољава постављање "зелених кровова".   

Осим примене грађевинских материјала који испуњавају захтеве енергетске ефикасности, на објектима 

високоградње у обухвату плана је дозвољено постављање уређаја и апарата који омогућавају 

коришћење обновљивих извора енергије. Дозвољава постављање соларних колектора на кровним 

површинама и топлотних пумпи, у оквиру сопствених парцела. Дозвољено постављање и других уређаја 

(мини ветрењача, и сл.) под условом да немају утицаја на суседе и површине јавне намене.  

 
 

У складу са елаборатом "Инжењерско-геолошке подлоге за просторно и урбанистичко  
планирање на подручју општине Шабац", 2006.г., "Омни Пројект" доо, из Земуна (који је рађен за ниво 
општине Шабац), подручје урбанистичког плана заузима зоне реона: VI (рејони су назначени на 
графичком прилогу), који се у основи разликују по геолошкој грађи терена, морфолошким, 
хидрогеолошким, па и сеизмичким условима. Рејонизација је извршена по редоследу повољности терена 
за изградњу, узевши у обзир све утицајне параметре тла, стена и терена, као и опште услове изградње, 
заштите и експлоатације објеката.  

Рejoн VI 

 Инжeњeрскo гeoлoшки рejoн VI oбухвaтa aлувиjaлну зaрaвaн измeђу дeлoвa рejoнa IV и нa зaпaднoм 

дeлу Града, у тeрeну сa  надмoрскoм висинoм дo 80 м. Гeoлoшки прoфил тeрeнa изгрaдjуjу 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. 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 3-5 %; 

 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 

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 70 и 7+0 МCS 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 

II -1.8. Мере енергетске ефикасности изградње  

II -1.9. Инжењерскогеолошки услови за изградњу објекта 
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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 5-8 l/s;  

 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 

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 kN/m2, тeмeљe сe нa дубoким тeмeљимa, aли je мoгућa и изрaдa тaмпoнa чиja сe 

дeбљинa и збиjeнoст усклaђуjу сa нaпoнимa у тлу:  

 Сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-прaшинaстoм тлу житкe дo мeкe кoнсистeнциje, сa мaсивнoм 

зaмeнoм пoстeљицe нaсипимa и тaмпoнимa oд грубoзрних грaнулaтa; 

 Oбjeкти грoбљa  нe мoгу сe грaдити у oвoм тлу, oсим нa лoкaлним узвишeњимa, изнaд нивoa вoдa 

мин. 3 м, укoликo тaквe лoкaциje пoстoje; 

 Дeпoниje нe трeбa плaнирaти у oвoм рejoну збoг висoкoг нивoa вoдa и стaлнoг вoдoзaсићeњa тлa,    

 Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из aлувиjaлних пeскoвa и шљункoвa, сa вишe нивoa 

aквифeрa, aли je пoтрeбнa дeфeризaциja вoдa. 

 
 
 
 
 
Табела 8. Урбанистичко технички документи, реализација и став поводом истих 

 Урбанистичко технички документ Реализација  Став 
обрађивача 

1 УП „US Steel Serbia“ у Шапцу (353-2-3/09-11 од 06.1.2006.) реализован Примењује се 

2 УП примарног канализационог колектора од новог моста до 
ЦППОВ, канализационе црпне станице и пратећих објеката у 
Шапцу (353-2-28/08-11 од 28.02.2008.) 

реализован Примењује се 

3 УП „Трансфер станица Шабац“ –препарцелација делова 
к.п.бр. 3231/3 и 5339/2 К.О.Шабац и урбанистичко-
архитектонско решење планиране изградње (353-2-101/09-11 
од 31.07.2009.) 

реализован Примењује се 

4 УП изградња подземног високонапонског кабловског вода 
20kV: ТС 20/04kV „Аутоцентар“ (Макси)-ТС 20/0,4kV „КЦС 
Главна“ –ТС 10(20)/0,4 kV „Нови мост“ – ТС 20/0,4 kV „МП-4“ 
у Шапцу (353-2-29/11-11 од 30.05.2011.г) 

реализован Примењује се 

5 УП за изградњу МРС, прикључног и излазног гасовода на 
к.п.бр.6915/120, 6915/29, 6915/35, 6915/36, 6915/41 К.О. 
Шабац, секундарне дистрибутивне мреже гасовода у Хајдук 
Вељковој улици на к.п.бр. 14424/1 К.О. Шабац и складишта 
помоћних хемикалија и платоа на к.п.бр. 6915/36 (353-2-6/13-
11 од 29.01.2013.) 

реализован Примењује се 

6 УП за изградњу новог теретног улаза у фабрику минералних 
ђубрива и саобраћајног прикључка на државни пут Iб реда 
бр.13 у Улици Хајдук Вељковој, на к.п.бр. 6915/120 и делу 
к.п.бр. 14424/1 К.О.Шабац (353-2-18/13-11 од 03.07.2013.) 

Није реализован. 
Није добијена 
сагласност ЈП 
„Путеви Србија“ 

Није уграђен у 
планско 
решење 

II -1.10. Други елементи значајни за спровођење плана  

II -1.10.1. Постојећа урбанистичко техничка документација и став обрађивача  
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7 УП „Централног постројења за пречишћавање отпадних 
вода“ у Шапцу (353-2-25/13-11 од 28.10.2013.) 

реализован Примењује се 

 
 
 
 
Зона предвиђене за даљу урбанистичку разраду: 
 
Овим планом је дефинисан коридор пруге Београд-Обреновац-Шабац, у којој се овим планом дефинише 
забрана градње објеката високоградње. Приликом израде пројекта за реализацију пруге биће потребна 
израда урбанистичког пројекта. Ова зона у целости се овим планом планира као јавна површина. Она је 
нивелационо и регулационо разрађена и дефинисана графичким прилозима. Корисници парцела у овој 
зони до доношења овог плана могу да користе овај простор за постављање инфраструктуре, као 
саобраћајне површине, манипулативне површине, отворена складишта (могуће формирати изнад њих 
монтажно-демонтажну конструкцију).  
Собзиром да се на овом простору налазе објекти, до привођења парцела јавној намени могуће је на 
објектима вршити искључиво само радове техничког одржавања.  
 
Урбанистички пројекти се израђују за: 

 У случају потребе за изградњом Платоа за привремено складиштење опасног отпада.  

 Изградња недостајућих инфраструктурих мрежа и објеката 

 Зона проширења пристаништа «Фаза 2» 
 
Орган локалне самоуправе, у случајевима специфичних захтева, може захтевати израду урбанистичких 
пројеката (комплексна питања прикључења објекта на мреже и објекте инфраструктуре, уклапање објекта 
у насељску матрицу, потреба прибављања посебних услова, израда студија заштите животне средине и 
сл.). 
 
Инвеститор може захтевати израду урбанистичког пројекта и на локацијама које нису Планом детаљне 
регулације предвиђене за разраду урбанистичких пројеката, ради провере решења локације или разраде 
специфичних захтева.  
 
Пројекти парцелације и препарцелације је могуће радити искључиво на захтев инвеститора и у складу 
са правилима парцелације/препарцелације који су дефинисани Планом детаљне регулације. 
 
Идејне пројекте објеката које је неопходно упутити на комисију за планове: 

 Локације на којима се налазе објекти НКД и вредног архитектонског наслеђа (целина 1. 
Заштићена целина комплекса „ХИ Зорке“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II -1.10.2. Локације за које се обавезно ради урбанистичко техничка документација  
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Кз 
1 

КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗОНА 1 - ИНДУСТРИЈА И СКЛАДИШТА 

1 Правила уређења У оквиру зоне „индустријска производња и складишта“ 
планирања је изградња објеката индустријске производње 
са складиштима, сервиси, услужне делатности и 
компатибилне намене са опште дефинисаном.  

2 Намена површина У овој зони је могућа: индустриjскa прoизвoдњa, 
складишта, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe 
нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм и са наменом дефинисаног 
стања. У oвoj зoни je дoминaнтнa и прeпoручљивa хeмиjскa 
прoизвoдњa и склaдиштa. У зoни сe мoгу нaћи и другe 
нaмeнe aкo нa њих нe дeлуjу штeтнo утицajи пoстojeћe 
прoизвoдњe.  

У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa eнeргeтских 
и кoмунaлних oбjeкaтa и пoстрojeњa, уз дeфинисaњe стрoгих 
услoвa зaштитe живoтнe срeдинe. 

3 Правила парцелације У oквиру свaкoг пojeдинaчнoг блoкa кojи су дeфинисaни 
jaвним и сукорисничким сaoбрaћajницaмa, дoзвoљeнo je 
фoрмирaњe пaрцeлa у склaду сa пoтрeбaмa пoтeнциjaлних 
инвeститoрa. Ниje дoзвoљeнo фoрмирaњe пaрцeлa мaњe 
пoвршинe oд 15 aри сем ако се другачије не дефинише 
правилима грађења по конкретним блоковима. Мaксимaлнa 
пoвршинa ниje oгрaничeнa. Свe пaрцeлe мoрajу имaти 
дирeктaн приступ нa jaвну или сукорисничку пoвршину 
минимaлнe ширинe 4,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe 
кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ 
прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

4 Приступи парцелама Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн 
приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 6m 
за двосмеран и 4,5m за једносмеран. Приступнa пoвршинa 
сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa 
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.  

5 Услови 
за 
изградњу 
објеката 

Подземне етаже Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у 
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe 
мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних 
дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних 
eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене 
незастрте зелене површине. 

6 Индекс заузетости У складу са условима градње по специфичним блоковима. 

7 Индекс изграђености У  складу са условима градње по специфичним блоковима. 

8 Грађевинске линије Просторно дефинисане на графичком прилогу „План 
нивелације и регулације“ 

9 Удаљеност од међа и 
суседа 

Утврђује се минимална удаљеност од међа од 5,0m, која 
може додатно бити коригована противпожарним условима и 
заштитним зонама специфичних технологија. 

10 Спратност  Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних 
oбjeкaтa и складишта je 12 m, осим у посебним случајевима 
када технологија производње захтева максимална висина 
до 20m уз обавезно обезбеђивање противпожарних и других 
услова. У oквиру тe висинe дoзвoљeнa je пoдeлa нa вишe 

II -2. Правила грађења 

 II -2.1. Правила грађења по карактеристичним зонама  
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eтaжa. Зa спeцифичнe случajeвe (силoсe, вертикалне 
транспортере и сл.), дeфинисaћe сe пoсeбни услoви зa 
висину oбjeкaтa у склaду сa пoтрeбoм oбeзбeђeњa 
сигурнoсних услoвa и сл. Мaксимaлнa спрaтнoст 
aдминистрaтивних oбjeкaтa je три надземне етаже (П+2). 
За парцеле мање од дефинисане максимална спратност је 
П+1, а висина складишта је 9 m. 

11 Паркирање  Минимум 1 паркинг место на 20 запослених. Уколико се 
једна компанија налази на већем бројем парцела дужна је 
да у складу са условима обезбеди на одговарајућем 
простору паркирање за моторна возила.  

12 Уређење слободних површина Собзиром на девастацију тла у оквиру радне зоне, у 
окружењу индустријских постројења није могуће формирати 
зелене површине. Формирање зелених површина у које би 
се спроводиле атмосфералије, само би допринело 
додатном загађењу тла. Површина ове зоне од око 22,7ha 
има апроксимативно опредељену површину зеленог тампон 
појаса од око 3ha, што укупно гледајући целину комплекса 
одговара око 13% озељених површина. 

Уколико је у понеким деловима ове зоне могуће 
формирати зелену површину са одговарајућим типом 
зеленила који би умањио штетан утицај на животну средину 
могуће је додатно формирати зелене појасеве и у оквиру 
парцела у зони Кз1. 

Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoрa бити у склaду 
сa услoвимa живoтнe срeдинe у Истoчнoj зoни. Свe 
мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну 
кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и 
уљa. 

13 Интервенције на постојећим 
објектима 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe, и доградња пoстojeћих 
oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa 
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Уз нaдзиђивaњe 
oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу 
фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.  

14 Изградња других објеката на 
парцели 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне 
намене према одређеним условима за зону у којој се налази 
грађевинска парцела. 

У oквиру зoнe je дoзвoљeнa и изгрaдњa хeлиoдрoмa. 

15 Објекти чија је изградња 
забрањена 

У oвој зoни je искључивo зaбрaњeнo стaнoвaњe, 
дeпoниja зa oдлaгaњe oтпaдних мaтeриja из дoмaћинствa, 
индустриjских, пoљoприврeдних и других дeлaтнoсти кao и 
муљa из урeђaja зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, бeз 
пoсeбних мeрa зaштитe пoвршинских и пoдзeмних вoдa; 
упуштaњe oтпaдних вoдa (зaгaђeних aтмoсфeрских, 
фeкaлних, индустриjских и др.) у тлo; фaрми зa узгoj стoкe, 
бeз пoсeбних мeрa зaштитe пoвршинских и пoдзeмних вoдa; 
грoбaљa. Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти 
дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које 
су изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa".  
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или 
ограничене другим законским прописима, одлукама локалне 
самоуправе, еколошким елаборатима. 

У oвoj зoни je забрањена прoизвoдњa прeхрaмбeних 
прoизвoдa. 
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Кз 
2 

КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗОНА 2 - ТЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1 Правила уређења У контактном појасу индустријске зоне са Улицом Хајдук 
Вељковом и заштићеним објектима целине III, је планирана 
еколошки повољнија намена земљишта, као што је 
администрација, зaнaтскa прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe 
дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. 
Индустриjскa прoизвoдњa ниje дoзвoљeнa. Становање је 
забрањено.  

У појасу између регулације Улице Хајдук Вељкове и 
грађевинске линије објеката планиран је заштитни зелени 
појас минималне ширине 10m (уз додатни услов обавезног 
испуњења 20% зелене површине по парцели). 
Озелењавање ове тампон зоне хортикултурално уредити 
тако да се образује густо високо зеленило које ће умањити 
ефекте визуелног загађења простора. 

2 Намена површина У овој зони планирана је еколошки повољнија намена 
земљишта од индустријске производње, као што је 
администрација, зaнaтскa прoизвoдњa, сeрвиси, 
комерцијалне делатности, платои за складиштење, 
манипулативне површине, услужнe дeлaтнoсти и 
кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. 

У појасу између регулације Улице Хајдук Вељкове и 
грађевинске линије објеката планиран је заштитни зелени 
појас.  

3 Правила парцелације У oквиру свaкoг пojeдинaчнoг блoкa кojи су дeфинисaни 
jaвним и сукорисничким сaoбрaћajницaмa, дoзвoљeнo je 
фoрмирaњe пaрцeлa у склaду сa пoтрeбaмa пoтeнциjaлних 
инвeститoрa. Ниje дoзвoљeнo фoрмирaњe пaрцeлa мaњe 
пoвршинe oд 10 aри, максимална површина није 
дефинисана. Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ 
нa jaвну или сукорисничку пoвршину минимaлнe ширинe 
4,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa 
пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ 
прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

Собзиром да није могуће формирање нових прикључака 
на Улицу Хајдук Вељкову,  

4 Приступи парцелама Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн 
приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 6m 
за двосмеран и 4,5m за једносмеран. Приступнa пoвршинa 
сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa 
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.  

Собзиром да Улица Хајдук Вељкова има статус 
државног пута, није предвиђено формирање нових 
прикључака, тако да све парцеле морају користити 
искључиво постојеће прикључке и интерне саобраћајнице. 

5 Услови 
за 
изградњу 
објеката 

Подземне етаже Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у 

случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe 

мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних 

дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних 

eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене 

незастрте зелене површине. 

6 Индекс заузетости У складу са условима градње по специфичним блоковима. 

7 Индекс изграђености У складу са условима градње по специфичним блоковима. 

8 Грађевинске линије Просторно дефинисане на графичком прилогу „План 
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нивелације и регулације“ 

9 Удаљеност од међа и 
суседа 

Утврђује се минимална удаљеност од међа од 5,0m, која 
може додатно бити коригована противпожарним условима и 
заштитним зонама специфичних технологија. 

10 Спратност  Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних 
oбjeкaтa и складишта je 12 m. У oквиру тe висинe дoзвoљeнa 
je пoдeлa нa вишe eтaжa.  
Мaксимaлнa спрaтнoст aдминистрaтивних oбjeкaтa je три 
надземне етаже (П+2). 
Могући су архитектонски акценти објеката висине више од 
12m а ниже од 20m. 
За парцеле мање од дефинисане максимална спратност је 
П+1, а висина складишта је 9 m. 

11 Паркирање  Минимум 1паркинг место на 20 запослених. Уколико се 
једна компанија налази на већем бројем парцела дужна је 
да у складу са условима обезбеди на одговарајућем 
простору паркирање за моторна возила. 

За административне објекте важи 1пм на 70 m2 корисног 
простора. 

12 Уређење слободних површина Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa 
нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe 
нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo 
урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe 
мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну 
кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и 
уљa. 

Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих 
зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe свaкe 
пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг. 

13 Интервенције на постојећим 
објектима 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe, и доградња пoстojeћих 
oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa 
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Уз нaдзиђивaњe 
oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу 
фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.  
Објекат магацина који се анлази у овој зони, а који је 
повезан са „Кулом са сатом“ нема покренут поступак 
проглашења НКД, због близине НКД и физичке повезаности, 
планом се даје препорука да се објекат врати у првобитно 
стање, и да након реконструкције формира амбијенталну 
целину са објектом „Куле са сатом“. 

14 Изградња других објеката на 
парцели 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне 
намене према одређеним условима за блок у ком се налази 
грађевинска парцела. 

У oквиру зoнe je дoзвoљeнa и изгрaдњa хeлиoдрoмa. 

15 Објекти чија је изградња 
забрањена 

У oвој зoни je искључивo зaбрaњeнo стaнoвaњe, 
дeпoниja зa oдлaгaњe oтпaдних мaтeриja из дoмaћинствa, 
индустриjских, пoљoприврeдних и других дeлaтнoсти кao и 
муљa из урeђaja зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, бeз 
пoсeбних мeрa зaштитe пoвршинских и пoдзeмних вoдa; 
упуштaњe oтпaдних вoдa (зaгaђeних aтмoсфeрских, 
фeкaлних, индустриjских и др.) у тлo; фaрми зa узгoj стoкe; 
грoбaљa.  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које 
су изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa".  
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Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или 
ограничене другим законским прописима, одлукама локалне 
самоуправе, еколошким елаборатима. 

У oвoj зoни je забрањена прoизвoдњa прeхрaмбeних 
прoизвoдa. 
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Кз 
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КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗОНА 3 - АДМИНИСТРАЦИЈА 

1 Правила уређења Oви услoви сe oднoсe нa пoстojeћe рaднe 
административне кoмплeксe кojи сe нaлaзe у Целини III. 

У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним 
површинама: комунално опремање и побољшање 
хигијенских услова; изградња и реконструкција постојећих 
мрежа и објеката инфраструктуре, асфалтирање путева, 
уређење тротоара, подизање дрвореда; формирање и 
уређење других јавних површина. 

У појасу између регулације Улице Хајдук Вељкове и 
грађевинске линије објеката планиран је заштитни зелени 
појас минималне ширине 10m (уз додатни услов обавезног 
испуњења 20% зелене површине по парцели). 
Озелењавање ове тампон зоне хортикултурално уредити 
тако да се образује густо високо зеленило које ће умањити 
ефекте визуелног загађења простора. 

2 Намена површина У овој зони планирана је администрација, комерцијалне 
и услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe.  

3 Правила парцелације Минимaлнa вeличинa пaрцeлe je 10 aри. Парцелацију 
земљишта вршити у складу са детаљном наменом 
комплекса и функционалном организацијом простора. 
Могуће је радити парцелацију и стварање нових 
катастарских парцела мање површине. На парцелама се 
могу градити следећи о трафо станице, мреже и објекти 
инфраструктуре, паркинг простори и подизање зелених 
површина, изградња других зграда није дозвољена. 

Собзиром да није могуће формирање нових прикључака 
на Улицу Хајдук Вељкову, колски прикључак је обавезно 
формирати преко интерних саобраћајница комплекса. 

4 Приступи парцелама Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн 
приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 6m 
за двосмеран и 4,5m за једносмеран. Приступнa пoвршинa 
сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa 
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.  

Собзиром да Улица Хајдук Вељкова има статус 
државног пута, није предвиђено формирање нових 
прикључака, тако да све парцеле морају користити 
искључиво постојеће прикључке и интерне саобраћајнице. 

5 Услови 
за 
изградњу 
објеката 

Подземне етаже Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у 

случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe 

мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних 

дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних 

eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене 

незастрте зелене површине. 

6 Индекс заузетости У складу са условима градње по специфичним блоковима. 

7 Индекс изграђености У складу са условима градње по специфичним блоковима. 

8 Грађевинске линије Просторно дефинисане на графичком прилогу „План 
нивелације и регулације“ 

9 Удаљеност од међа и 
суседа 

Утврђује се минимална удаљеност од међа од 5,0m, која 
може додатно бити коригована противпожарним условима и 
заштитним зонама специфичних технологија. 

10 Спратност  Мaксимaлнa спрaтнoст aдминистрaтивних oбjeкaтa je три 
надземне етаже (П+2). 
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11 Паркирање  Минимум 1 паркинг место на 20 запослених. Уколико се 
једна компанија налази на већем бројем парцела дужна је 
да у складу са условима обезбеди на одговарајућем 
простору паркирање за моторна возила.  

За административне објекте важи 1пм на 70 m2 корисног 
простора. 

12 Уређење слободних површина Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa 
нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe 
нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo 
урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe 
мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну 
кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и 
уљa. 

Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих 
зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe свaкe 
пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг. 

13 Интервенције на постојећим 
објектима 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo 
тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких 
пaрaмeтaрa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa 
je дa изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe 
врши нaдoгрaдњa. За извођење свих врста радова на 
објектима: "Холдинга", куле са сатом, "Прве капије", 
библиотеке и културног центра, неопходно је доставити 
идејни пројекат комисији за планове града Шапца на 
сагласност. Наведени објекти морају задржати 
првобитни изглед, без могућности дограђивања. 

14 Изградња других објеката на 
парцели 

Нису дозвољени, осим уколико је неопходна изградња 
трафо станице. 

15 Објекти чија је изградња 
забрањена 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које 
су изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa".  
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или 
ограничене другим законским прописима, одлукама локалне 
самоуправе, еколошким елаборатима. 

У oвoj зoни je забрањена прoизвoдњa прeхрaмбeних 
прoизвoдa. 

 

Кз 
4 

КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗОНА 4 – КУЛТУРА И МУЛТИМЕДИЈА 

1 Правила уређења Објекти у овој зони симболички представља реминисценцију 
на комплекс хемијске индустрије „ЗОРКА“ из времена 
највеће производње. Ова зона треба да штити сећање на 
индустријски гигант који је био покретач развоја града у 
другој половини 20тог века.  
Осим тога објекти имају потенцијал да се реновирају, 
енергетски осавремене и користе у будућности за исту 
намену.  

2 Намена површина У овој зони планирани су објекти културних садржаја, 
мултимедије, са пратећим услужним дeлaтнoстима и 
кoмпaтибилним нaмeнама. 

3 Правила парцелације Ради се о парцелама на којима се налазе заштићени 
објекти, није дозвољена измена постојећих парцела, осим у 
случају где је регулацијом у оквиру овог плана дефинисано 
(код библиотеке и културног центра) 

4 Приступи парцелама Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн 
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приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 6m 
за двосмеран и 4,5m за једносмеран. Приступнa пoвршинa 
сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa 
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.  

5 Услови 
за 
изградњу 
објеката 

Подземне етаже Нису дозвољене. 

6 Индекс заузетости У постојећим габаритима. 

7 Индекс изграђености Према постојећим параметрима. 

8 Грађевинске линије Просторно дефинисане на графичком прилогу „План 
нивелације и регулације“ 

9 Удаљеност од међа и 
суседа 

Утврђује се минимална удаљеност од међа од 5,0m, која 
може додатно бити коригована противпожарним условима и 
заштитним зонама специфичних технологија. 

10 Спратност  Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних 
oбjeкaтa и складишта je 12 m. У oквиру тe висинe дoзвoљeнa 
je пoдeлa нa вишe eтaжa. Зa спeцифичнe случajeвe (силoсe, 
вертикалне транспортере и сл.), дeфинисaћe сe пoсeбни 
услoви зa висину oбjeкaтa у склaду сa пoтрeбoм oбeзбeђeњa 
сигурнoсних услoвa и сл. Мaксимaлнa спрaтнoст 
aдминистрaтивних oбjeкaтa je три надземне етаже (П+2). 
Могући су архитектонски акценти објеката висине више од 
12m, а мање од 20m. 

11 Паркирање  Потребно је обезбедити паркинг за минимум 1пм/70 m2 
корисног простора. 

12 Уређење слободних површина Пошто се ради о објектима парцелама, или објектима са 
врло мало слободне површине која је на неким месима и 
умањена померањем регулационе линије, зелене површине 
је потребно надоместити на суседним парцелама јавне 
намене.  

13 Интервенције на постојећим 
објектима 

За извођење свих врста радова на објектима: 
"Холдинга", куле са сатом, "Прве капије", библиотеке и 
културног центра, неопходно је доставити идејни 
пројекат комисији за планове града Шапца на 
сагласност. Наведени објекти морају задржати 
првобитни изглед, без могућности дограђивања. 

14 Изградња других објеката на 
парцели 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне 
намене према одређеним условима за зону у којој се налази 
грађевинска парцела. 

У oквиру зoнe je дoзвoљeнa и изгрaдњa хeлиoдрoмa. 

15 Објекти чија је изградња 
забрањена 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које 
су изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa".  
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или 
ограничене другим законским прописима, одлукама локалне 
самоуправе, еколошким елаборатима. 

У oвoj зoни je забрањена прoизвoдњa прeхрaмбeних 
прoизвoдa. 
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Кз 
5 

КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗОНА 5 – ВАТРОГАСНА СТАНИЦА 

1 Правила уређења На основу уговора између службе ватрогасне станице и 
корисника комплекса биће регулисан однос о коришћењу 
услуга на основу закона и правилника из области 
противпожарне заштите. Према таквој врсти уговора могуће 
је да ватрогасна служба потхрањује потребе корисника 
комплекса, и није нужно да пређе у јавну коришћење. 

2 Намена површина Доминантна намена је дефинисана основном 
делатношћу. Компатибилне намене су све оне које утичу на 
подизање стандарда делатности.  

3 Правила парцелације Минимална величина парцеле је 7 ари.  

4 Приступи парцелама Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн 
приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 6m 
за двосмеран и 4,5m за једносмеран. Приступнa пoвршинa 
сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa 
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.  

5 Услови 
за 
изградњу 
објеката 

Подземне етаже Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у 

случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe 

мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних 

дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних 

eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене 

незастрте зелене површине. 

6 Индекс заузетости 40% 

7 Индекс изграђености 1,2 

8 Грађевинске линије Просторно дефинисане на графичком прилогу „План 
нивелације и регулације“ 

9 Удаљеност од међа и 
суседа 

Могуће је формирање непрекинутог низа. Према 
грађевинским линијама  како би се оформио полуотворени 
атријумски блок. 

10 Спратност  Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je три надземне етаже 
(П+2). 

11 Паркирање  1пм на 70 m2 корисног канцеларијског простора. 
Паркирање свих ватрогасних возила обавити на 

парцели. 

12 Уређење слободних површина Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa 
нa минимaлнo 20% пoвршинe нoвoг кoмплeксa. Избoр 
зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe у склaду сa жeљaмa 
инвeститoрa. 

13 Интервенције на постојећим 
објектима 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe, и доградња пoстojeћих 
oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa 
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 

14 Изградња других објеката на 
парцели 

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и 
изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe. 

15 Објекти чија је изградња 
забрањена 

Унутaр oве зоне се не могу градити други објекти осим 
дефинисаних у поглављу намена површина.  

 
 
 
 
 



    
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЗОРКА-РАДНА ЗОНА ИСТОК” У ШАПЦУ 

 

48 
 

Кз 
6 

КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗОНА 6 – ЛУЧКО ЗЕМЉИШТЕ 
(ФАЗА I И II) 

1 Правила уређења Планира се повезивање насипа од пристаништа до 
насипа трансфер станице, како би се боље регулисао ток 
реке Саве и предупредила заштита од поплава. У том појасу 
ће се такође формирати простор за проширење лучког 
земљишта. У aквaтoриjу зoне из oвe тaчкe мoгу сe грaдити 
пoтпoрни и oбaлни зидoви, oбaлe, мoлoви и лукoбрaни, 
пoстaвљaти нaпрaвe и урeђajи зa привeз плoвилa и 
сигнaлизaциjу, пoстaвљaти oбjeкти, урeђajи и инстaлaциje 
пoтрeбни зa oдвиjaњe сигурнe плoвидбe, тe oбaвљaти и 
други слични рaдoви. Свe aктивнoсти мoрajу сe усклaдити с 
oдгoвaрajућим прoписимa o услoвимa кoje мoрajу 
зaдoвoљити плaнирaни зaхвaти у прoстoру, тe с прoписимa 
o сигурнoсти плoвидбe. Лукa мoжe бити искључиво тeрeтна. 
Лука има висок приоритет за развој града и индустријске 
зоне. Лучко земљиште је могуће оградити. 

За простор дефинисан као Фаза II је обавезна израда 
урбанистичког пројекта или плана детаљне регулације. 
Након утврђивања потребних просторних капацитета за луку 
и њено проширење у зони Фаза II могућа је изградња и 
неопходних инфраструктурних објеката постројења за 
пречишћавање индустријских отпадних вода. Сви 
инфраструктурни објекти планирани у овој зони морају 
остати у јавној употреби. 

2 Намена површина У овој зони ФАЗЕ I је могућа искључиво намена лучког 
земљишта и компатибилних намена у функцији доминантне 
намене. 

У зони означеној као ФАЗА II након израде пројектне 
документације у складу са посебним законима и 
правилницима, потребно је приступити изради 
урбанистичког пројекта. Уколико се утврди да постоје 
локацијски капацитети у зони  ФАЗА II могућа је изградња и 
посебног постројења за пречишћавање индустријских 
отпадних вода. 

3 Правила парцелације На основу члана 210 закона о лукама  
„Члан 210.* 
Луке и пристаништа морају да испуњавају услове у погледу 
оперативне обале, уређаја за прекрцавање и складиштење 
робе и друге техничко-технолошке и организационе услове.* 
Влада, на предлог Агенције, ближе прописује услове које 
морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена 
претоварна места.* 
Влада, на предлог Агенције, одређује луке и пристаништа.* 
Пре доношења одлуке из става 3. овога члана мора бити 
утврђено лучко подручје за сваку конкретну луку, односно 
пристаниште.* 
Агенција одређује привремено претоварно место.* 

*Службени гласник РС, број 18/2015“ 
И других чланова овог закона и подзаконских аката, на 

основу утврђеног лучког подручја могуће је дефинисати 
минималну величину парцеле. 

4 Приступи парцелама Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн 
приступ нa пoвршину јавне намене минимaлнe ширинe 6m 
за двосмеран и 4,5m за једносмеран. Приступнa пoвршинa 
сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa 
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oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.  

5 Услови 
за 
изградњу 
објеката 

Подземне етаже Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у 

случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe 

мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних 

дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних 

eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене 

незастрте зелене површине. 

6 Индекс заузетости Максимално 60% 

7 Индекс изграђености Максимално 1,8 

8 Грађевинске линије Просторно дефинисане на графичком прилогу „План 
нивелације и регулације“ 

9 Удаљеност од међа и 
суседа 

Утврђује се минимална удаљеност од међа од 5,0m, која 
може додатно бити коригована противпожарним условима и 
заштитним зонама специфичних технологија. 

10 Спратност  Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних 
oбjeкaтa и складишта je 12 m. У oквиру тe висинe дoзвoљeнa 
je пoдeлa нa вишe eтaжa. Зa спeцифичнe случajeвe (силoсe, 
вертикалне транспортере и сл.), дeфинисaћe сe пoсeбни 
услoви зa висину oбjeкaтa у склaду сa пoтрeбoм oбeзбeђeњa 
сигурнoсних услoвa и сл. Мaксимaлнa спрaтнoст 
aдминистрaтивних oбjeкaтa je три надземне етаже (П+2). 

11 Паркирање  Минимум 1 паркинг место на 20 запослених.  

12 Уређење слободних површина Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa 
нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe 
нaлeзe пoстojeћи oбjeкти. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo 
урeђeњe мoрa бити у склaду сa услoвимa живoтнe срeдинe у 
Истoчнoj зoни. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe 
мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним 
сeпaрaтoримa мaсти и уљa. 
Зa нoвe прoизвoднe пoгoнe, нa нoвим лoкaциjaмa, 
нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 20% незастртих 
зeлeних пoвршинa. 

13 Интервенције на постојећим 
објектима 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe, и доградња пoстojeћих 
oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa 
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Уз нaдзиђивaњe 
oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу 
фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.  

14 Изградња других објеката на 
парцели 

Могу се градити други објекти исте или компатибилне 
намене према одређеним условима за зону у којој се налази 
грађевинска парцела. 

У oквиру зoнe je дoзвoљeнa и изгрaдњa хeлиoдрoмa. 

15 Објекти чија је изградња 
забрањена 

У oвој зoни je искључивo зaбрaњeнo стaнoвaњe, 
дeпoниja зa oдлaгaњe oтпaдних мaтeриja из дoмaћинствa, 
индустриjских, пoљoприврeдних и других дeлaтнoсти кao и 
муљa из урeђaja зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, бeз 
пoсeбних мeрa зaштитe пoвршинских и пoдзeмних вoдa; 
упуштaњe oтпaдних вoдa (зaгaђeних aтмoсфeрских, 
фeкaлних, индустриjских и др.) у тлo; фaрми зa узгoj стoкe, 
бeз пoсeбних мeрa зaштитe пoвршинских и пoдзeмних вoдa; 
грoбaљa. Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти 
дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које 
су изричито забрањене и дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa 
пoвршинa".  
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Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или 
ограничене другим законским прописима, одлукама локалне 
самоуправе, еколошким елаборатима. 

У oвoj зoни je забрањена прoизвoдњa прeхрaмбeних 
прoизвoдa. 

 

Кз 
7 

КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗОНА 7 – ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 

1 Правила уређења 

Општи услови уређења су дефинисани поглављима плана за сваку појединачну 
инфраструктурну област: саобраћај, водоснабдевање, одвођење отпадних вода, 
електроенергетика и др. Графичким прилогом плана и посебним условима су дефинисане следеће 
подзоне: 

 И-п - путна инфраструктура, саобраћајне петље и раскрснице 

 И-гкцс – главна канализациона црпна станица 

 И-тс – трафо станица 

 И-трс – трансфер станица комуналног отпада 

 И-гппов – главно постројење за пречишћавање отпадних вода 

 И-н - насип 

 И-рас - релејни и антенски стубови 

 И-зеек - заштитни ее коридор 

 И-згк - заштитни гасни коридор 

 И-ж - железничка инфраструктура и заштитни коридори 

 И-јп - јавни паркинг 

 И-ом - обалоутврде, мостови 

 И-вт - водоторањ.  
 
И-трс, И-гппов - Завршетак изградње комплекса трансфер станице и ППОВ ће се одвијати у 
складу са донетом документацијом. 

Зoнe инфрaструктурних кoридoрa нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe 
сaoбрaћajнe, мелиорационе, дoвoднe, oдвoднe и oстaлe инфрaструктурнe мрeжe (нискoгрaдњa и 
висoкoгрaдњa) и прaтeћих прoстoриja зa нaдзирaњe функциoнисaњa мрeжa и урeђaja. Унутaр зoнa 
инфрaструктурних кoридoрa нe мoжe сe oдвиjaти изрaдњa oбjeкaтa, нити oстaлих oбјеката 
висoкoгрaдњe oсим нaвeдeних у прeдхoднoм стaву.  

Све планиране локације инфраструктурних мрежа и објеката које су предложене Планом су 
планерски дефинисане. Постоји реална претпоставка да ће приликом реализације плана бити 
потребне одређене корекције у смислу разраде капацитета и профила. Смернице за спровођење 
планираних решења Плана су за ову врсту објеката дефинисане поглављем "Мреже 
инфраструктуре и услови за прикључење, и зелени фонд " и дата је могућност да се 
урбанистичким плановима или урбанистичким пројектима дефинишу нове или друге локације. 

2 Правила грађења 

Заштитни појасеви у инфраструктурним коридорима  
Заштитни појас је површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и која служи за 

заштиту јавног пута и саобраћаја на њему. 
Појас контролисане изградње је површина са спољне стране од границе заштитног појаса на 

којој се ограничава врста и обим изградње објеката, која је исте ширине као и заштитни појас и 
која служи за заштиту јавног пута и саобраћаја на њему. Ширина заштитних појасева трасе и 
објеката инфрастуктурних система инфраструктурном коридору државних путева првог и другог 
реда, као и у коридорима појединих инфраструктурних система, утврђена је на основу законских и 
подзаконских аката.  

Врсте и ширине заштитних поајсева са правилима грађења и режимима заштите 
Планом се дефинишу обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и планираних 

инфраструктурних система унутар инфраструктурног коридора на подручју града, и то:  
Непосредни појас заштите  
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- од ивице замљишног појаса пута, и то: 20m за ДП 1; 10m за ДП 2; 5m  за општински и 
некатегорисани пут, ако графичким прилогом није дефинисана другачија грађевинска 
линија у складу са стеченим правом;  

- од осе крајњег железничког колосека – према графичком прилогу нивелације и регулације; 
- од осе далековода 110kV je 15m, од осе далековода 35кV је 7m, а од осе 

далековода/мешовитих водова 20kV и 10kV је 5m;  
- од осе магистралног гасовода 50bar je 30m, од челичног гасовода до 13bar је 4m а од осе 

дистрибутивног гасовода до 4bar је 1m, 
- од осе оптичког телекомуникационог кабла – 1 m. 
- у непосредном појасу заштите је забрањена изградња стамбених, пословних и помоћних 

објеката, као и свих објеката који нису у функцији инфраструткурног система; 
- дозвољена је изградња функционалних и пратећих садржаја у функцији инфраструктурног 

система (станицa за снабдевање моторних возила горивом, ауто-сервисa, аутобазa и сл.), 
постављање планираних паралелно вођених траса осталих инфраструктурних система, 
као и извођење радова у циљу спровођења мера заштите животне средине;  

- легализација и реконструкција постојећих објеката може се одобрити само уз одговарајућу 
техничку документацију; и  

- код енергетских и телекомуникационих система забрањено је сађење биљака са кореном 
чија је дубина већа од 1 m на удаљењу мањем од 5m од осе гасовода и у појасу заштите 
оптичког кабла.  

Заштитни појас далековода 110kV  
- 25m са обе стране вода мерено од крајњег фазног проводника, у складу са чланом 218 

Закона о енергетици. 
Шири појас заштите  
- појас контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите, и то: 20 m за ДП 1; 

10 m за ДП 2; 5 m за општински пут, 175 m за железничку пругу и гасовод,  
- дозвољено је отварање каменолома и изградња индустријских, комуналних и 

пољопривредних објеката и постројења који су извори загађивања животне средине, на 
удаљењу већем од 50 m од осе крајњег колосека пруге;  

- дозвољена је изградња водовода, канализације, топловода, железничке пруге, 
телекомуникационих и елетровода, инсталација, постројења и сл;  

Правила за постављање инсталација поред државних путева I  и  II реда: 
- у заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима 

(„Сл.гласник РС“, бр. 101/05 и 123/07), може да се гради, односно поставља водовод, 
канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, као и 
телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и сл. по претходно 
прибављеној сагласност управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке 
услове. 

- инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро 
путеви - својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд, води као 
корисник или правни следбеник корисника. 

- траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и 
испод јавног пута. 

- укрштање са јавним путем предвидети искључивио механичким подбушивањем испод 
трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви. 

- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног 
профила пута (изузетно спољна ивица коловоза), увећана за по 3 m са сваке стране. 

- минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте 
заштитне цеви износи 1, 5m. 

- Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 
(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,2m. 

- уколико се инсталације паралено воде, морају бити постављене минимално 3м  од крајње 
тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала 
за одводњавање) изузетно ивице коловоза уколико се тиме не ремети режим 
одводњавања коловоза. 

- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се 
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испројектовати и извести адекватна заштита трупа државног пута. 
- Навести правило да се аутобуска стајалишта на државним путевима планирају ван 

коловоза уз сагласност управљача јавног пута. 
Правила за коришћење површина и изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре:  
- сви јавни путеви на планском подручју се граде по важећим прописима, уз примену 

одговарајућих техничких стандарда;  
- у постојећим насељима регулације улица се задржавају осим ако постоје потребе за 

променом као што су побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, нивелације и др;  
- на постојећим путевима примарне путне мреже, тамо где је то потребно, неопходно је 

извршити ревитализацију и модернизацију техничко-експлоатационих карактеристика;  
- прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са 

другим прилазним или некатегорисаним путем већ прикљученим на јавни пут, а на 
подручјима на којима ово није могуће, прикључивање прилазног пута врши се непосредно 
на јавни пут, и то првенствено на пут нижег реда;  

- изградњом  дела пута или путног објекта не сме се нарушити континуитет трасе тог пута и 
саобраћаја на њему; 

- дуж јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано 
одвођење атмосферских  вода;  

- ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, обезбедити косине усека, 
засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту тзв. биоармирањем, тј. озеленети 
травом, шибљем и другим аутохтоним растињем које не угрожава прегледност пута;  

- одводњавање површинских вода врши се слободним падом према риголама, односно 
према улици са минималним падом од 1,5%; 

- државни пут који пролази кроз насеље, а који је истовремено и улица у насељу, може се 
изградити као улица са елементима који одговарају потребама насеља; 

- приликом планирања нових или реконструкције постојећих улица, требало би обезбедити 
улично зеленило (пожељно двострано), тако да не ометају прегледност пута и не 
угрожавају безбедност саобраћаја;  

- путеви трајног карактера, који се граде и уређују за потребе пољопривредне и шумске 
привреде, могу се користити и за потребе локаланог саобраћаја;  

- саобраћајна површина аутобуског сталалишта на јавном путу, осим улице, мора се 
изградити ван коловоза јавног пута;   

- уколико је главни приступ привредној зони преко општинских путева, минимална ширина 
коловоза предметног пута је 7 m; коловозну конструкцију на таквим путевима 
димензионисати за тешки теретни саобраћај. 

Правила грађења и уређења некатегорисане путне мреже: 
- Најмања дозвољена ширина појаса регулације за некатегорисане путеве и улице је 10 m;  
- у појасу регулације некатегорисаног пута изводе се обострани тротоари ширине по 1,5 m а 

изузетно може једнострани тротоар исте ширине;  
- ван изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1,5 m са тврдим 

застором; 
- у обостраном разделном појасу између коловоза и тротоара ширине 1,5-2m формира се 

дрворед и/или бициклистичка стаза, у складу са локалним условима и потребама; 
- све подземне инсталације се, по правилу, постављају у појасу регулације;  
- кота нивелете пута мора бити најмање 1 м нижа од висине приземља објекта поред пута, 

осим у случају када су постојећи објекти изграђени у непосредном појасу заштите пута; 
- коловозни застор је асфалтни, бетонски или туцаник са дебљином коловозне конструкције 

од око 50 cm; 
- паркинг површине са тврдим застором формирају се за теретна возила поред улазно-

излазног путног правца у изграђен простор насеља, а за путничка возила у централном 
делу изгађеног простора насеља; и  

- земљани и шумски путеви који се укрштају или прикључују на регионалне путеве, морају се 
изградити у складу са законом.  

 
Пешачки и бициклистички саобраћај  
- Пешачке стазе и тротоари чине саставни елемент попречног профила Улице хајдук 
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Вељкове у обухвату Плана 
- Пешачке стазе и тротоари морају бити обавезно физички издвојене у посебне површине 

које су заштићене од осталих видова моторног саобраћаја;  
- Минимална ширина тротоара за мимоилажење пешака је 1,5 m, а за мимоилажење 

инвалида са помагалима је 1,8 m;  
- При трасирању бициклистичких стаза користити мирне улице, избегаавати улице са 

неповољним нагибима, користити озелењене зоне, повезивати стамбене зоне, зоне 
рекреације, централних активности, туристичке локалитете и сл;  

- Планирати просторе за паркирање бицикала у централним насељским зонама, 
атрактивним туристичким зонама и другим реперним тачкама;   

- Минимална ширина једносмерне бициклистипке стазе је 1,25 m, а двосмерне 2,5 m.  
 
Постављање антенских стубова и базних станица  
Нa пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм мoгућe je пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa и сличних 

инфрaструктурних урeђaja и спрaвa, уз услoв дa њихoвa укупнa висинa нe прeмaшуje 35м. У 
случajу кaдa сe aнтeнски стубoви и слични инфрaструктурни урeђajи и спрaвe пoстaвљajу нa 
oбjeктe висoкoгрaдњe њихoвa висинa нe смe прeмaшити 5m. Aнтeнски приjeмници/прeдajници у 
прeнoсним мрeжaмa, рaдиoрeлejнe, тeлeвизиjскe, рaдиjскe и oстaлe стaницe мoгу сe пoстaвљaти у 
пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм нa пoстojeћe и плaнирaнe oбjeктe, пoд услoвoм дa вeличинoм и 
oбликoм нe нaрушe eвeнтуaлнe излoжeнe визурe, тe дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм o утицajу нa 
живoтну срeдину дoкaжe дa нaрoчитo eлeктрoмaгнeтним зрaчeњeм нeћe штeтнo утицaти нa 
здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. За базне радио станице са антенама постављеним на 
слободностојећи антенски стуб (на тлу) дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених 
објеката и од зоне изградње стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и 
антена) за стубове висине до 30m и вредност од 30m за стубове висине преко 30m. 
Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе наведених, уз 
прибављање сагласности власника суседних парцела.  

Базне радио станице са антенама се не могу постављати у зонама природних и културно 
историјских добара (проглашених и евидентираних). Базне радио станице са антенама се не могу 
постављати у зонама насељских центара нити у близини цркава у радијусу од минимално 100m 
(заштита визура насеља). Уколико постоје наведени објекти у овим зонама - исти се морају 
уклонити.  

Остали пoстojeћи aнтeнски приjeмници мoгу сe зaдржaти у прoстoру тe им сe oмoгућити услoви 
рeкoнструкциje уз услoв дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм зaштитe живoтнe срeдинe дoкaжe дa 
нeћe штeтнo утицaти нa здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. При тoмe сe пoстojeћим aнтeнским 
приjeмницимa смaтрajу aнтeнски приjeмници пoстaвљeни нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa 
грaдњу, или другим зaкoнским прoписoм. 

 
Градња у близини или испод ваздушних високонапонских водова 
Градња у близини далековода је условљена Законом о енергетици (''Сл.гласник РС'', 

бр.145/2014), Законом о планирању и изградњи, Правилником о техничким нормативима за 
изградњу надземних електроенергетских водова  називног напона од 1kV до 400kV (''Сл.лист 
СФРЈ'', бр.65/88 и ''Сл.лист СРЈ'', бр.18/92), Правилником о техничким нормативима  за 
електроенергетска постојења називног напона изнад 1000V (''Сл.лист СФРЈ'', бр.4/74), 
Правилником о техничким нормативима за уземљење електроенергетских постојења називног 
напона изнад 1000V (''Сл.лист СРЈ'', бр.61/95), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења 
(''Сл.гласник РС'', бр.36/2009) са припадајужим правилницима и Правилницима и Техничким 
условима заштитне подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских посторјења и 
условима везаним за заштити од утицаја на телекомуниациона  постројења (заштита од опасности 
и заштита од сметњи). 

У непосредном заштитном појасу далековода забрањена је изградња објеката за стални 
боравак људи, испади на објектима (стрехе, балкони), садња дрвећа. Градња других 
инфраструктурних објеката је дозвољена уз поштовање заштитних мера прописаних законом и 
услова надлежних предузећа за пренос и дистрибуцију ел.енергије. Непосредни заштитни појас 
далековода је представљен на одговарајућем графичком прилогу. 

У заштитном појасу далековода 110kV (25m од ближег фазног објеката) за градњу објеката 
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неопхднод је прибављање сагласност ЈП ''Електромрежа Србије'' – по процедури која је 
дефинисана у Условима за потребе израде измене и допуне ПГР ''Шабац'' поменутог предузећа 
(бр.0-1-2-322/1од 12.03.2015.год) који су приложени у документацији елабората, а која се издаје  
на одговарфајући Елаборат израђен од овлашћене пројектне организације. 

У заштитном појасу далековода 110kV ни на који начин (приликом извођења радова, приликом 
експолоатације објеката) не сме доћи до нарушавања сигурносне удаљености од 5m од 
проводника далековода. То се односи и на садњу дрвећа које би могло растом или падом 
нарушити сигурносну удаљеност, а такође и коришћење прскалица за воду и млаза  за заливање 
уколико постоји могућност да се млаз приближи на мање од 5m проводнику далековода. 
Нисконапонске телефонске прикључке , ТК  и КДС прикључке извести подземно. Код извођења 
било каквих грађевинских радова, нивелације терена и ископа у близини далековода ни на који 
начин се не сме угорзити статичка стабилност стубова далековода. Генерално, терен испод 
далековода не треба насипати, а код изградње саобраћајница (или далековода преко 
саобраћајница) морају се испоштовати прописане сигурносне висине, као и мере појачане 
електричне и механичке изолације на далеководу је 1m. 

 
Градња у близини гасовода 
Градња у близини магистралног гасовода и главних мерно-регулационих станица  је 

условљена Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса 
гасоводима притиска ◦већег од 16bar  (''Сл.лист РС'', бр.37/2013) и интеним прописима ЈП 
''Србијагас'' (2009.год), У непосредном заштитном појасу магистралног гасовода до 50bar 
(eксплоатациони појас) 30m са обе стране трасе, забрањено је градити објекте за становање и 
боравак људи, а могуће је градити привремени и трајни објекти у функцији гасовода и други 
инфраструктурни објекти уз поштовање одговарајућих прописа. 

У појасу ширине 5m са обе стране трасе магистралног гасовода забрањена је садња биљака 
чије корен досеже дубину већу од 1m односно за које је потребно да се земљиште обрађује до 
дубине веће од 0.5m. У том појасу не сме бити никаквих препрека (ограда и сл.) због неопходности 
приступа тешким машинама у случају интервенције на гасоводу. Код изградње укрштања 
саобраћајница са магистралним гасоводом, неопходно је прибављање одговарајућих услова и 
сагласности ЈП ''Србијагас''. Генерално, угао укрштања мора бити између 90 и 60 степени, морају 
се применити мере додатне механичке заштите и систем за одзрачивање. 

За гасоводе притиска до 16bar услови за изградњу и прописана растојања дефинисани су 
Интерним техничким правилима ЈП ''Србијагас'' (2009.год) и табеларно су дати у акту поменутог 
јавног предузећа – Издавање услова за потребе израде измене и дупуне ПГР Шабац (бр.06-01-
7106/1 од 27.01.2015.год.) а који је приложен у документацији елабората.  

 
Остали услови 
Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa збoг 

усклaђeњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, 
кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др., с тим дa сe услoвљaвa 
дa сe у плaнирaни кoридoр рeзeрвaциje прoстoрa мoрa смeстити укупaн пoпрeчни прoфил 
планираног коридора. При прojeктoвaњу пojeдиних oбjeкaтa и урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe 
пoтрeбнo je прибaвити суглaснoсти и oстaлих кoрисникa/власника инфрaструктурних кoридoрa.  

У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм oних у 
oснoвнoj нaмeни. Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe кoристити нa 
дoсaдaшњи нaчин. Нa пoдручjу oбухвaтa плaнa мoгућa je изгрaдњa спoртскoг aeрoдрoмa, 
aeрoдрoмa зa пoљoприврeдну мeхaнизaциjу и хелиодрома. 

3 oбjeкти чиja je изгрaдњa 
зaбрaњeнa 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које 
су непоменуте у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". Зaбрaњeнo 
je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe (свих категорија) 
кoристити зa: aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и 
другoг мaтeриjaлa и сл. 

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или 
ограничене другим законским прописима, одлукама локалне 
самоуправе, еколошким условима и сл. 
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Кз 
8 

КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗОНА 8 – СПЕЦИЈАЛНА ЗОНА (ИНДУСТРИЈА И СКЛАДИШТА ПО 
РЕКУЛТИВАЦИЈИ) 

1 Правила уређења ZnO талог ( jarosit, Emco, Pb-Ag ) је купила “Elixir Group“ 
од Обојене металургије и врши припреме за третман 
по“Welc“ поступку и у ту сврху су и вршена испитивања на 
одлагалишту ових материјала. 

Након периода експлоатације потребно је израдити 
пројекат рекултивације и извршити санацију земљишта.  

Након санације Кз8 је планирана да се трансформише у 
Кз1 – Индустрија и складишта. 

Да би земљиште било могуће пренаменити у 
индустријску производњу (КЗ 1- ИНДУСТРИЈА И 
СКЛАДИШТА) потребно је урадити студију о процени утицаја 
на животну средину за конкретну локацију. 

 

Кз 
9 

КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗОНА 9 – ПРИОБАЉЕ И ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ 

1 Правила уређења Зоне водопривредних објеката представљају природни и 
вештачки водотоци: реке и потоци и деонице постојећих и 
планираних канала. У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je 
изгрaдњa, мoстoвa, прeлaзa и сл. Aкo су испуњeни други 
услoви, мoжe сe дoзвoлити изгрaдњa и пoстaвљaњe 
угoститeљских и туристичких oбjeкaтa, сплaвoвa, брoдoвa-
рeстoрaнa. Изгрaдњa других oбjeкaтa je зaбрaњeнa. Ниједан 
објекат у плавном подручју (небрањеној зони) не може 
постати објекат трајног карактера. 

Пoстaвљaњe сeпaрaциja рeчнoг мaтeриjaлa je 
дoзвoљeнo у индустриjским зoнaмa и дeвaстирaним 
дeлoвимa oбaлe, уз посебно одобрење водопривредног 
предузећа. На водном земљишту је забрањена изградња 
сваке врсте индустријских и других објеката од чврстог 
материјала. Градском oдлукoм сe дeфинишу и услoви зa 
пoстaвљaњe других oбjeкaтa нa вoди (брoд-рeстoрaни, 
рeкрeaтивни сплaвoви и сл). Приликом коришћења 
земљишта је недопустиво смањивати и затварати 
протицајни профил водотока. Oбaлe и вoдoтoкoвe урeдити у 
складу са условима Завода за заштиту природе који су 
прибављени за потребе израде Плана генералне регулације 
Шабац-ревизија.  

У случају изградње нових објеката (мањих брана, 
акумулација, ретензија и сл.) са потребом утврђивања јавног 
интереса и наводњавања, неопходна је израда планова 
детаљне регулације. У случају изградње водопривредних 
објеката такве намене и капацитета који могу имати 
значајне утицаје на животну средину (веће акумулације, 
хидроелектране, системи мини хидро електрана), надлежни 
орган локалне самоуправе може наложити израду 
просторног плана подручја посебне намене. 

2 Посебни услови за 
водопривредне објекте 

- Потребно је редовно одржавање и чишћење 
постојећих водотока, 

- забрањено је одлагање комуналног, анималног и 
другог отпада у водотоке, 

- потребно је регулисати постојеће водотоке, који 
имају бујични карактер, 

- забрањује се изградња објеката на 



    
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЗОРКА-РАДНА ЗОНА ИСТОК” У ШАПЦУ 

 

56 
 

трасама/парцелама пројектованих канала, 
- забрањује се изградња у појасу ширине минимално 

5,0 m од горњих ивица, са обе стране канала 
(уколико то експлоатацијом, претходно, другачије 
није решено); у оба случаја пожељно је грађевинску 
линију дефинисати што даље од канала, 

- код деоница регулисаних корита водотока, са обе 
стране обале остављају се слободни, резервни 
појасеви, ширине минимално 5,0m, за прилаз 
регулацијама и друге потребе водопривреде; у овим 
зонама/ појасевима се не сме ништа градити, 

- код нерегулисаних водотока, чије трасе пролазе кроз 
грађевински реон насеља, због непознавања и 
неизучености водног режима, не постоји могућност 
одређивања појасева и коридора регулисаних 
корита; из тих разлога не дозвољава се изградња 
никаквих објеката у зонама речних долина, без 
претходних хидролошких подлога, хидрауличких 
прорачуна, као и за то потребних анализа, студија, 
идејних и генералних решења и друге за то 
неопходне техничке документације; за изградњу 
нових објеката обавеза је инвеститора да се обрати 
ЈВП „Србијаводе“, за дефинисање посебних услова; 

- Код укрштања појединих инфраструктурних објеката 
са мелиорационом каналском мрежом, морају се 
испоштовати следећи критеријуми: 

- код подземних укрштања свих инфраструктурних 
објеката са регулисаним водотоцима и каналском 
мрежом, горња ивица заштитне цеви ових објеката 
мора бити на минимум 1,0м испод нивелете дна 
регулисаних корита канала и водотока; 

- код евентуалних укрштања инфраструктурних 
објеката са постојећим водотоцима или 
мелиорационим каналима преко носећих 
конструкција доња ививца конструкције објеката 
мора имати сигурносну висину – зазор од мин 0,80- 
1,0m, у односу на велику меродавну воду водотока 
или канала, за шта ће се издавати посебни 
водопривредни услови; 

- Нивелете планираних мостова и прелаза преко 
водотока и канала морају бити тако одређене да 
доње ивице конструкција објеката (ДИК) имају 
посебан зазор изнад нивоа меродавних рачунских 
вода за прописану заштитну висину, у складу са за 
то важећим прописима, за шта ће се издавати 
водопривредни услови за сваки објекат посебно 

Приликом пројектовања и извођења било каквих радова 
у кориту реке Саве и на растојању  1000 m узводно и 
низводно од профила Главне хидролошке станице Шабац, 
неопходно је прибавити Мишљење Републичког 
хидрометеоролошког завода. Такође, услове овог Завода је 
потребно прибавити и за извођење радова у  близини 
постојећих пијезометара и у зони од 100 m око 
противградних станица 
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3 Правила грађења  Снабдевање водом; управљање отпадним водама, 
контролисање процеса уклањања отпада и сличне 
активности, и то: сакупљање, пречишћавање и 
дистрибуција воде и уклањање отпадних вода 

 Превоз путника унутрашњим пловним путевима; 
Административне и помоћне услужне делатности и то 

изнајмљивање и лизинг опреме за спорт и рекреацију и 
опреме за водени транспорт; Услуге одржавања објеката и 
околине; канцеларијско административне и друге помоћне 
пословне активности;  

4 Објекти чија је изградња 
забрањена 

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које 
су непоменуте у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". 

Забрањена је изградња викенд објеката у зонама 200m 
од мостова на реци Сави. Сви постојећи објекти у овој зони 
се морају уклонити. 

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или 
ограничене другим законским прописима, одлукама локалне 
самоуправе, еколошким, геолошким, водопривредним 
условима и сл. 

 

Кз 
10 

КАРАКТЕРИСТИЧНА ЗОНА 10 – ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 
 

1 Правила уређења Под појмом зелених површина подразумевају се 
претежно унутар блоковске зелене површине, дрвореди и 
друге некласификоване зелене површине.  

Зелени заштитни коридори јесу значајни елементи 
екосистема града и у општем циљу здравствене заштите 
становништва је битно њихово очување, заштита и 
унапређење како у квалитативном, тако и у квантитативном 
смислу.  

Уколико постоје техничке могућности (електро-
енергетски вод), дозвољена је изградња хидрофорских 
кућица ради постављања заливних система. 

Уколико је могуће урадити пројекат рекултивације тла 
путем биоремедијације. 

2 Правила грађења Кoд пoдизaњa у другим нaсeљимa вaжe слeдeћи услoви: 
приoритeт дaти вишeрeдним дрвoрeдимa сa трaвним 
бaштицaмa; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa je 5 m; 
прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдницa. 
Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим дрвoрeдимa: уклaњaњe 
сувих и бoлeсних стaбaлa; уклaњaњe стaбaлa у случajу кaдa 
тo зaхтeвa oпшти интeрeс утврђeн нa oснoву зaкoнa; сaдњa 
нoвoг дрвeћa; стaндaрднe мeрe нeгe стaбaлa. 

У оквиру ових површина дозвољена је изградња стаза, 
инфраструктурних инсталација и објеката који обезбеђују 
унапређење коришћења заштитног коридора. Пре 
утврђивања трасе водова (електро и ТТ) који пролазе кроз 
заштитни коридор, обавезно је прибављање сагласност 
корисника, односно власника шуме.  

Дозвољено је градити објекте неопходне 
инфраструктуре, портирнице са рампама, објекте за боравак 
чувара и сл. 

3 Објекти чија је изградња 
забрањена 

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти 
нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".  

У овој зони су забрањене и делатности одлагања 
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отпада. Забрањена је изградња објеката у заштитним 
коридорима без сагласности надлежних инситуција. 

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или 
ограничене другим законским прописима, одлукама локалне 
самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите 
изворишта и сл.). 

 

 НЕПОМЕНУТИ УСЛОВИ 
 

 Сви непоменути услови који нису дефинисани ПДР, дефинисаће се у складу са условима и 
правилима који су дефинисани Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу ("Сл. гласник РС", бр.22/15) и другим, важећим законским и подзаконским актима. 

 

 

 

 

 

Блок бр: 1а 
Назив: Зелени тампон појас 1 
Доминантна намена: Кз 10 – Заштитно зеленило 

Усмеравајуће одредбе: Део блока у јавној употреби остаје у јавној употреби, а део блока који улази у 

сукорисничке површине да се уреди такође према условима за Кз-10 

Постигнути и планирани параметри у овом блоку  

1а Постојећи  Планирани 

Површина 2,4310 ha 

Индекс заузетости 0% 2 % 

Индекс изграђености 0 0.02 

 

Блок бр: 1б 
Назив: Главна канализациона црпна станица 
Доминантна намена: Кз-7 Инфраструктурни објекти (Главна канализациона црпна станица) 
Усмеравајуће одредбе: Површина дела блока је постојећа Главна канализациона црпна станица. 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

1б Постојећи  Планирани 

Површина 0,2752 ha 

Индекс заузетости 8% Није условљено 

Индекс изграђености 0,08 Није условљено 

 

Блок бр: 2а 
Назив: Зелени тампон појас 2а 
Доминантна намена: Кз 10 – Заштитно зеленило 

Усмеравајуће одредбе: Део блока у јавној употреби остаје у јавној употреби а површине је потребно 

уредити према условима за Кз-10 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

2а Постојећи  Планирани 

Површина 0,6887 ha 

Индекс заузетости 0% 2% 

Индекс изграђености 0 0.02 

 

II -2.1. Посебна правила уређења и грађења по блоковима са усмеравајућим одредбама  

II - 2.1.1. Приобаље са инфрастуктурним објектима и заштитним зеленим појасом 
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Блок бр: 3б, 3в, 3г 
Назив: Лучко земљиште Фаза I 
Доминантна намена: Кз 6- Лучко земљиште 
Усмеравајуће одредбе: Део блока 3б се тренутно користи као пристаниште и у јавној је употреби с тим 

што тренутно право коришћења има “Elixir group”. Присутан је јавни интерес да се формира лучко 

земљиште на простору блока 3б и прошири на блокове 3в,3г и уколико постоји реална просторна потреба 

и у блоку 3д. Пошто простор не задовољава захтеване параметре наведене у члану 200 закона о лукама. 

Складиште киселине контакта је потребно изместити због коридора пруге и потреба за проширењем 

пристаништа.  

 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

3б, 3в, 3г Постојећи  Планирани 

Површина 2,3930 ha 

Индекс заузетости 5% 60% 

Индекс изграђености 0,5 1,8 

 

Блок бр: 3д 
Назив: Лучко земљиште Фаза II 
Доминантна намена: Кз 6- Лучко земљиште и Кз 7 Инфраструктурни објекти 
Усмеравајуће одредбе: Цео простор Фазе II је потребно разрадити урбанистичко техничком 
документацијом. Простор је потребно насути и формирати вертикални насип од постојећег пристаништа 
до насипа код трансфер станице. Лучко земљиште на овом подручју има приоритет, кад се изради 
потребна планска документација и када се дефинишу капацитети потребни за пристаниште, у осталом 
делу је могуће поставити постројење за додатно пречишћавање индустријских отпадних вода (сваки 
корисник мора обавити претходно пречишћавање). 
 
Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

3д Постојећи  Планирани 

Површина 2,3048 ha 

Индекс заузетости 5% 60% 

Индекс изграђености 0,5 1,8 

 

 
Блок бр: 4 

Назив: Трансфер станица комуналног отпада и Градско постројење за пречишћавање отпадних 
вода 
Доминантна намена: Кз 7 Инфраструктурни објекти 

Усмеравајуће одредбе: У току је реализација по израђеној планској документацији. 

4 Постојећи  Планирани 

Површина 4,5053 ha 

 

 

 

 
Блок бр: 2б 

Назив: Складишни резервоари за амонијак 
Доминантна намена: Кз 1- Индустрија и складишта 
Усмеравајуће одредбе: Блок тренутно има намену складиштења амонијака у сферама, са потребним 

машинским просторијама и управном зградом. Овим планом није планирано измештање сфера, али ако 

би се стекли услови у будућности, препорука је да се изместе из зоне која се налази уз сам насип. Важе 

услови за Кз-1. 

II -2.1.2. Привредна целина 
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Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

2б Постојећи  Планирани 

Површина 0,5740 ha 

Индекс заузетости 23% 50% 

Индекс изграђености 0,23 1,5 

 

Блок бр: 3а 
Назив: Водозахват 
Доминантна намена: Кз 1- Индустрија и складишта 
Усмеравајуће одредбе: Блок тренутно има намену водозахвата, није планирана промена намене јер је 

објекат у функцији индустријског комплекса. Примењују се услови из Кз1. 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

3а Постојећи  Планирани 

Површина 0,2373 ha 

Индекс заузетости 42% 70% 

Индекс изграђености 0,42 2 

 

Блок бр: 5 
Назив: Подземни резервоари за воду 
Доминантна намена: Кз 1- Индустрија и складишта 
Усмеравајуће одредбе: Блок тренутно има намену подземних резервоара за воду и складишта 

хемикалија који су везани са водозахватом, није планирана промена намене јер је објекат у функцији 

индустријског комплекса. Делови парцела у овом блоку су одцепљени и пренаменовани у јавно 

земљиште због потребе изградње регионалне пруге. Примењују се услови из Кз 1 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

5 Постојећи  Планирани 

Површина 0,8698 ha 

Индекс заузетости 33% 70% 

Индекс изграђености 0,33 2 

 

Блок бр: 6 
Назив: Индустријске хале и складишта 6 
Доминантна намена: Кз 1- Индустрија и складишта 
Усмеравајуће одредбе: Блок тренутно има намену индустријске хале и складишта. Примењују се услови 

из Кз 1 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

6 Постојећи  Планирани 

Површина 0,7520 ha 

Индекс заузетости 40% 70% 

Индекс изграђености 0,4 2 

 
 

Блок бр: 7 
Назив: Складиште сирових фосфата 
Доминантна намена: Кз 1- Индустрија и складишта 
Усмеравајуће одредбе: Блок тренутно има намену индустријске хале и складишта. Примењују се услови 

из Кз 1 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

7 Постојећи  Планирани 
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Површина 0,3905 ha 

Индекс заузетости 76,7 % Објекат парцела уколико се 

добије сагласност за 

коришћење манипулативних 

сукорисничких површина 

Индекс изграђености 0,77 1,8 

 

Блок бр: 8 
Назив: Погони и хале 8 
Доминантна намена: Кз 1- Индустрија и складишта 
Усмеравајуће одредбе: Блок тренутно има намену индустријске хале и складишта као доминантну с тим 

што постоје и електроенергетски објекти. Примењују се услови из Кз 1 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

8 Постојећи  Планирани 

Површина 1,1153 ha 

Индекс заузетости 48 % 70% 

Индекс изграђености 0,5 2 

 

Блок бр: 9 
Назив: Погони и хале 9 
Доминантна намена: Кз 1- Индустрија и складишта 
Усмеравајуће одредбе: Блок тренутно има намену индустријске хале и складишта као доминантну. 

Примењују се услови из Кз 1 

 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

9 Постојећи  Планирани 

Површина 0,2393 ha 

Индекс заузетости 39 % 70% 

Индекс изграђености 0,4 2 

 

Блок бр: 10 
Назив: Хале и администрација 10 
Доминантна намена: Кз 1- Индустрија и складишта, Кз 2 Администрација и терцијалне делатности 
Усмеравајуће одредбе: Блок нема доминантну намену већ су у односу 1:1 намене индустрије и 

складишта и администрације са терцијалним делатностима. Кад је реч о административном делу ради се 

о објектима у функцији интерне индустријске железнице.  

Примењују се услови из Кз 1 и Кз 2 

Постигнути и планирани параметри у инд. делу блока  

10 Постојећи  Планирани 

Површина 0,2482 ha 

Индекс заузетости 87 % 80% 

Индекс изграђености 0,87 2 

 

Постигнути и планирани параметри у адм. делу блока  

10 Постојећи  Планирани 

Површина 0,2589 ha 

Индекс заузетости 49 % 60% 

Индекс изграђености 0,5 1,2 
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Блок бр: 11 
Назив: Погони и хале 11 
Доминантна намена: Кз 1- Индустрија и складишта 
Усмеравајуће одредбе: Блок тренутно има намену индустријске хале и складишта као доминантну. 

Примењују се услови из Кз 1 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

11 Постојећи  Планирани 

Површина 1,7547 ha 

Индекс заузетости 31 % 70% 

Индекс изграђености 0,4 2 

 

Блок бр: 12 
Назив: Погони и хале 12 
Доминантна намена: Кз 1- Индустрија и складишта 
Усмеравајуће одредбе: Блок тренутно има намену индустријске хале и складишта као доминантну с тим 

што постоје и електроенергетски објекти. Примењују се услови из Кз 1 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

12 Постојећи  Планирани 

Површина 3,7979 ha 

Индекс заузетости 43 % 70% 

Индекс изграђености 0,5 2 

Блок бр: 13 
Назив: Пружни објекти 13 
Доминантна намена: Кз 2 Администрација и терцијалне делатности 
Усмеравајуће одредбе: Блок има намену администрације са терцијалним делатностима. Ради се о 

објектима у функцији интерне индустријске железнице.  

Примењују се услови из Кз 2 

 

Постигнути и планирани параметри у адм. делу блока  

13 Постојећи  Планирани 

Површина 0,3251 ha 

Индекс заузетости 32 % 60% 

Индекс изграђености ~0,5 1,8 

 
Блок бр: 14 

Назив: Погони и хале 14 
Доминантна намена: Кз 1- Индустрија и складишта 
Усмеравајуће одредбе: Блок тренутно има намену индустријске хале и складишта као доминантну. 

Примењују се услови из Кз 1 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

14 Постојећи  Планирани 

Површина 1,7942 ha 

Индекс заузетости 74 % 75% 

Индекс изграђености 0,74 2 

 

 

Блок бр: 15а и 15б 
Назив: Хале и администрација 15а и 15б 
Доминантна намена: Кз 2 Администрација и терцијалне делатности 
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Усмеравајуће одредбе: Доминантна намена је администрације са терцијалним делатностима. Пошто се 

ради о објектима на издуженим парцелама без приступа на јавну нити сукорисничку површину, 

планирана је сукорисничка површина за приступ парцелама у овом блоку. Грађевинске линије су 

формиране у односу на сукорисничку површину и индустријске колосеке и парцелу гробља. 

Примењују се услови из Кз 2 

Постигнути и планирани параметри у овом делу блока  

15а и 15б Постојећи  Планирани 

Површина 0,8500 ha 

Индекс заузетости 41 % 60% 

Индекс изграђености 0,4 1,2 

 

Блок бр: 16в 
Назив: Погони и хале 16в 
Доминантна намена: Кз 1- Индустрија и складишта 
Усмеравајуће одредбе: Блок тренутно има намену индустријске хале и складишта као доминантну с тим 

што постоје и електроенергетски објекти. Примењују се услови из Кз 1 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

16в Постојећи  Планирани 

Површина 1,3548 ha 

Индекс заузетости 49 % 70% 

Индекс изграђености 0,5 2 

 

Блок бр: 18 
Назив: Погони и хале 18 
Доминантна намена: Кз 1- Индустрија и складишта 
Усмеравајуће одредбе: Блок тренутно има намену индустријске хале и складишта као доминантну с тим 

што постоје и електроенергетски објекти. Примењују се услови из Кз 1 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

18 Постојећи  Планирани 

Површина 3,1910 ha 

Индекс заузетости 21 % 70% 

Индекс изграђености 0,2 2 

 

Блок бр: 17б 
Назив: Хале и администрација 17б 
Доминантна намена: Кз 2 Администрација и терцијалне делатности 
Усмеравајуће одредбе: Тренутно у овом делу блока постоји само темељ порушеног објекта „Плавог 

камена“, осим чега нема изграђених објеката. У делу парцеле до Улице Хајдук Вељкове између 

грађевинске и регулационе линије, простор је потребно хортикултурно опремити.  

Примењују се услови из Кз 2 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

17б Постојећи  Планирани 

Површина 1,7831 ha 

Индекс заузетости 0% 70% 

Индекс изграђености 0 2 

 

Блок бр: 19 
Назив: Администрација и терцијалне делатности 19 
Доминантна намена: Кз 2 Администрација и терцијалне делатности 
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Усмеравајуће одредбе: Тренутно у овом блоку постоје објекти „Зорка боја“ и полу-порушени објекти 

Зорка-наменска. У делу парцеле до Улице Хајдук Вељкове између грађевинске и регулационе линије, 

простор је потребно хортикултурно опремити.  

Примењују се услови из Кз 2 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

19 Постојећи  Планирани 

Површина 2,8997 ha 

Индекс заузетости 51% 60% 

Индекс изграђености ~1 1,8 

 

Блок бр: 20 
Назив: Администрација и терцијалне делатности 20 
Доминантна намена: Кз 2 Администрација и терцијалне делатности 
Усмеравајуће одредбе: Тренутно у овом блоку постоје објекти административни, складишни, услужни 

објекти „US STEEL-a“, складишта, трафо станица, паркинг “Зорка боја“. У делу парцеле до Улице Хајдук 

Вељкове између грађевинске и регулационе линије, простор је потребно хортикултурно опремити.  

Примењују се услови из Кз 2, Кз7 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

20 Постојећи  Планирани 

Површина 5,8685 ha 

Индекс заузетости 24% 60% 

Индекс изграђености ~0,3 1,8 

 

Блок бр: 21 
Назив: Погони и хале 21 
Доминантна намена: Кз 1- Индустрија и складишта 
Усмеравајуће одредбе: Блок тренутно има намену индустријске хале и складишта као доминантну с тим 

што постоји и објекат лабораторије. Примењују се услови из Кз 1 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

21в Постојећи  Планирани 

Површина 6,6067 ha 

Индекс заузетости 50 % 70% 

Индекс изграђености ~0,6 2 

 

Блок бр: 22 
Назив: Депонија 22 
Доминантна намена: Кз 8 – Депонија планирана за санацију 
 

22 Постојећи  Планирани 

Површина 5,9355 ha 

Индекс заузетости 0% 70% 

Индекс изграђености 0 2 

 
 

 

Блок бр: 15в 
Назив: Администрација и терцијалне делатности 15в 
Доминантна намена: Кз 2 – Администрација и терцијалне делатности 
Усмеравајуће одредбе: Блок тренутно има намену администратиције(управна зграда ЕХА).  

Примењују се услови из Кз 2. 

II -1.1.3. Заштићена целина са објектима НКД, језгро ХК „Зорке“ 
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Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

15в Постојећи  Планирани 

Површина 0,1477 ha 

Индекс заузетости 25 % 60% 

Индекс изграђености ~0,5 1,8 

 

Блок бр: 15г 
Назив: Администрација, култура и мултимедија и ватрогасна станица 15г 
Доминантна намена: Кз 4 Култура и мултимедија, Кз 5 Јавне службе (ватрогасна станица), Кз 2 
Администрација  
Усмеравајуће одредбе: Блок тренутно има више једнако распоређених наменаи то: библиотека, културни 

центар, ватрогасна станица, и административна зграда „Фармакома“. Према задатим параметрима 

потребно је задржати полу-отворен атријумски блок. Примењују се услови из Кз 4, Кз 5 и Кз 2 

Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

15г Постојећи  Планирани 

Површина 0,4407 ha 

Индекс заузетости 44 % Кад се зброје максимални 

капацитети блока 52,4% 

Индекс изграђености ~0,6 1,2 

 

Блок бр: 16а 
Назив: Администрација и терцијалне делатности 
Доминантна намена: Кз 2 – Администрација и терцијалне делатности  
Усмеравајуће одредбе: Део блока тренутно садржи административне објекте “Elixir group“ и Зорка 
енергетике, Зорка транспорта и радионицама.  
Примењују се услови из Кз 2 
Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

16а Постојећи  Планирани 

Површина 0,7584 ha 

Индекс заузетости 48 % 60% 

Индекс изграђености ~1 1,8 

 

Блок бр: 16б 
Назив: Култура и мултимедија 16б 
Доминантна намена: Кз 4- Култура и мултимедија  
Усмеравајуће одредбе: На овом делу блока се налази објекат „Куле са сатом“ који је некад имао и улогу 
водоторња а сад је тренутно напуштен објекат.  
Примењују се услови из Кз 4 
Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  

16б Постојећи  Планирани 

Површина 0,0762 ha 

Индекс заузетости 66 % 66% 

Индекс изграђености ~2,11 2,5 

 

Блок бр: 17а 
Назив: Администрација 17а 
Доминантна намена: Кз 3 – Администрација  
Усмеравајуће одредбе: У делу блока тренутно се налази управна зграда  „ХК Зорка“ са парцелом. 
Примењују се услови из Кз 3 
Постигнути и планирани параметри у овом  блоку  
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17а Постојећи  Планирани 

Површина 0,8890 ha 

Индекс заузетости 12 % 12% 

Индекс изграђености ~0,36 0.5 

 

 

 

Зона предвиђене за даљу урбанистичку разраду: 
 
Овим планом је дефинисан коридор пруге Београд-Обреновац-Шабац, у којој се овим планом дефинише 
забрана градње објеката високоградње. Приликом израде пројекта за реализацију пруге биће потребна 
израда урбанистичког пројекта. Ова зона у целости се овим планом планира као јавна површина. Она је 
нивелационо и регулационо разрађена и дефинисана графичким прилозима. Корисници парцела у овој 
зони до доношења овог плана могу да користе овај простор за постављање инфраструктуре, као 
саобраћајне површине, манипулативне површине, отворена складишта (могуће формирати изнад њих 
монтажно-демонтажну конструкцију).  
Собзиром да се на овом простору налазе објекти, до привођења парцела јавној намени могуће је на 
објектима вршити искључиво само радове техничког одржавања.  
 
Урбанистички пројекти се израђују за: 

 У случају потребе за изградњом Платоа за привремено складиштење опасног отпада.  

 Изградња недостајућих инфраструктурих мрежа и објеката 

 Фаза II лучког земљишта 
 
Орган локалне самоуправе, у случајевима специфичних захтева, може захтевати израду урбанистичких 
пројеката (комплексна питања прикључења објекта на мреже и објекте инфраструктуре, уклапање објекта 
у насељску матрицу, потреба прибављања посебних услова, израда студија заштите животне средине и 
сл.). 
Инвеститор може захтевати израду урбанистичког пројекта и на локацијама које нису Планом детаљне 
регулације предвиђене за разраду урбанистичких пројеката, ради провере решења локације или разраде 
специфичних захтева.  
 
Пројекти парцелације и препарцелације је могуће радити искључиво на захтев инвеститора и у складу 
са правилима парцелације/препарцелације који су дефинисани Планом детаљне регулације. 
 
Идејне пројекте објеката које је неопходно упутити на комисију за планове: 

 Локације на којима се налазе објекти НКД и вредног архитектонског наслеђа (целина 1. 
Заштићена целина комплекса „ХИ Зорке“) 
Урбанистички пројекат и пројекат рекултивације је потребно израдити за зону санације депоније. 

 

 

 

План детаљне регулације «Зорка – радна зона Исток» у Шапцу, ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                                 ГРАДА ШАПЦА 

Бр._____________________________                                       ________________________ 

                 Прим.др. Слободан Мирковић 

II -3. Целине и зоне за даљу урбанистичку разраду 

 

II -4. Завршне одредбе 

 


