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Нa oснoву члaнa 27. и 35. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,
81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС и 50/13-одл.УС и 132/2014),
члaнoвa 32. и 99. Стaтутa града Шaпца (“Сл. лист града Шaпца” бр. 32/08), Скупштинa
града Шапца, нa свojoj сeдници oдржaнoj дaнa __________. гoдинe, дoнeлa je:

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

Основни циљ плана је дефинисање услова за изградњу пословног објекта, јавне
саобраћајнице и инфраструктурног опремања.
Пошто се ради о изузетној локацији, капији града, услове за градњу објекта треба
прецизно дефинисати, како по изгледу и форми, тако и по садржају.

Правни основ за израду ИД ПДР садржан је у одредбама:
- Закона о 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, 132/2014 и 145/2014),
- Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл.

гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11),
- Стaтута града Шапца ("Сл.лист града Шапца" бр. 32/08),
- Oдлуке o приступaњу ИД ПДР "Мост 1" у Шапцу ("Сл. лист града Шапца", бр.

27/14),
- Oдлуке да се не израђује стрaтeшка прoцeна утицaja нa живoтну срeдину ИД ПДР

"Мост 1" у Шапцу ("Сл. лист града Шапца", бр. 27/14).

Плански основ за израду ПДР је садржан у:
- ГП за Шабац и приградска насеља Мајур, Јевремовац, П. Причиновић, Јеленча и

Мишар ("Сл. лист општине Шабац", бр. 10/08),
- ПГР "Шабац" ("Сл. лист града Шапца", бр. 7/12).

Пројктна документација од интереса за израду ИД ПДР:
- Урбанистички пројекат Самоуслужне Аутоперионице у Шапцу на локацији
„Мост“. УП за дефинисање услова изградње самоуслужне аутоперионице
(к.п.бр.6913/14 К.О. Шабац) бр.353-2-28/13-11 од 28.11.2013.г.

- УП оивичен улицама Н.Хероја, Ш.Косијер, бензинском пумпом и доњошорским
гробљем ("Сл. лист општине Шабац", бр. 21/01)

- ПДР "Мост'' ("Сл. лист града Шапца", бр. 10/07)

Грaницa ИД ПДР План детаљне регулације обухвата површину од 0.65,47hа.
У обухвату плана су следеће катастарске парцеле и њихови делови:
114424/1, 6913/5 6913/17, 6913/13, 6913/14, 6913/10, 6913/11 и 6905/1 К.О.Шабац.
Бројеви катастарских парцела приказани су на графичком прилогу "Геодетска подлога".

Намена прeмa ПГР "Шабац":

Према поглављу Плана генералне регулације "7.4. Постојећа планска
документација и став према стеченим обавезама",  ПДР "Мост" се примењује на
овом подручју, без измена. У овом блоку је планирана изградња пословног објекта.

ИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"МОСТ 1" ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА  У ШАПЦУ

I  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
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Постојеће стање на парцелама:

Све парцеле у обухвату урбанистичког плана се налазе у грађевинском подручју.
У складу са одредбама Плана генералне регулације, на подручју обухвата овог
урбанистичког плана нема евидентираних и заштићених објеката, споменика
културе и природе.

Зоне у  обухвату ИД ПДР су дефинисане на следећи начин:
 I Зона: Парцела намењена изградњи објекта пословања
 II Зона: Јавне површине у обухвату ИД ПДР

Планирана намена површина и подела на зоне је приказана у графичком делу
елабората, графички прилог: „Планирана намена површина са поделом на зоне. “

II 1.2.1. Cаобраћај

Колски приступ предметној локацији се обезбеђује преко постојеће једносмерне
саобраћајнице која повезује улице Јеврејску са улицом Јанка Веселиновића на начин
како је приказано графичким прилогом “План нивелације и регулације”.

II 1.2.2. Водовод и канализација

4. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА- ПДР НОВИ МОСТ

4.1. Хидротехничка инфраструктура

Водовод
Снабдевање комплекса „Мост „ санитарном водом, обављаће се са  градског примарног
вода ПЕДН300mm , који је изведен уз саму границу парцеле у заштитном зеленом појасу .
Прикључак водовода минималног профила 100mm (због потребе  за пројектовањем
унутрашње хидрантске мреже ), извести баш на месту на коме је  остављена  „Т “ рачва
300mm/100mm – у чвору означеном са V1, чија позиција у простору је дефинисана
геодетским координатма у државној геодетској мрежи.
У складу са Сагласносношћу  ЈКП „Водовод-Шабац“ , СР- 11/15 од  11.02.2015.године,која
је саставни део документације овог ПДР,за потребе пројектовања и извођења инсталација
водовода и канализације , обавеза је Наручиоца да се накнадно јави ЈКП „Водовод-
Шабац“-Служби Развоја, ради издавања Техничких услова за пројектовање и
прикључење на уличне инсталације водовода и канализације.
Потребни подаци ,дати су графичким прилогом „план водовода и канализације“.

Канализација
За потребе сакупљања  и евакуације  санитарно-фекаланих ,технолошких и
атмосферских вода , планира се изградња  канализационог  колектора „ општег система“

II  ПЛАНСКИ ДЕО

II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II 1.1. ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ

II 1.2. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
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, минималног профила ф300mm, укупне дужине  189.23m  и пада  Ј =0.003 ка
постојећем канализационом колектору општег система , порфила 400мmm  у улици
Хајдук Вељковој.
Траса будућег канализационог колектора ( К1-К7) ,  дефинисана је у простору геодетким
координатама  темених тачака , које су саставни део графичког прилога „ план водовода
и канализације“.
Унутар комплекса , опредељена је зона за изградњу  таложника са уљним сепратором.Све
технолошке отпадне воде и отпадне воде са манипулативних  површина и коловоза ,
морају се  сакупити  и евакуисати до локалног постројења за пречишћавање ( таложника
са уљним сепратором) ,  и тек  након третмана на њему , упустити у градку
канализацију.Квалитет  отпадне воде у градској канализацији дефинисан је Одлуком о
санитарно-техничким условима за испуштања отпадних вода у јавну канализацију –
Скупштина општине Шабац бр.020-107/2007-14.

На решење инсталација водовода и канализације  дато ПДР-ом , прибављена је
Сагласност  ЈКП „ Водовод-Шабац“ , СР- 11/15 од  11.02.2015.године,која је саставни део
документације овог ПДР.
За потребе израде пројектне докментације и извођења инсталација , Наручилац се мора
накнадно обратити ЈКП „Водовод-Шабац“-Служби Развоја, ради издавања Техничких
услова за пројектовање  инсталација .
Обзиром ће   планирани „општи канализациони колектор“ бити прикључен на улични
колектор профила  ф400mm у улици Хајдук Вељковој у Шапцу, која представља део
Државног пута 1 Б реда број 21 ,дефинишу се посебни услови за извођење
канализационог прикључка, а у складу са Урбанистичким условима  ЈП „Путеви Србије“ ,
бр. 953-2057/15-1 од 05.02.2015.године , који су саставни део  документацijе овог ПДР
(графички прилог „канализациони пресек“ :

-приликом изградње прикључка канализационе мреже ф300mm на постојећу
ф400mm у постојећем шахту К1 у улици Хајдук Вељковој , водити рачуна  о заштити
пута, како се ни једног тренутка не би угрозила стабилност пута и обезбедити несметано
одвијање саобраћаја на њему;

-заштитна цев мора бити пројектована  на целој дужини између крајњих тачака
попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза)увећана са
по 3,0m са сваке стране;

-минимална дубина предметних инсталација  и заштитних цеви од најниже коте
коловоза до горње  кота заштитне цеви, износ 1,5 m;

-минимална дубина предметних инсталација  и заштитних цеви испод путног
канала  за одводњавање (ако он постоји )од коте дна канала  до горње коте заштитне
цеви износи
1,2 m;

Сви потребни подаци , дати су графичким прилогом „план водовода и канализције“.

II 1.2.3. Електроенергетика

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

На простору катастарске парцеле број 6913/14 КО Шабац, планиране за изградњу
самоуслужне аутоперионице, нема постојећих подземних и надземних
електроенергетских водова. У непсредној близини поменуте катастарске парцеле на око
6.0m од регулационе линије постављен је подземни електроенергетски кабл 35kV, као и
подземни кабл спољне расвете од објекта Бензинске пумпе, са стубовима за ношење
светиљки.

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

Да би се обезбедила потребна електрична снага од 45,0kW до 55,0kW потребно је
изградити одговарајуће електроенергетске објекте и преносне водове. На основу
“Технички услови за прикључење предметне самоуслужне перионице на катастарској
парцели број 6913/14 у улици Хајдук Вељкова-КО Шабац“ прибављених од
„Електродистрибуција-Шабац“, потребно је у постојећој трафо-станици 20/0,4кV “Ауто
центар-Макси дисконт“ уградити још један трансформатор одговарајуће називне



ИД ПДР "МОСТ 1"

4

електричне снаге. На к.п.број 6913/14 уз објекат машинске подстанице поставити зидани
кабловски приључно-разводни електро орман (КРО-КПО).
Од трафо-станице 20/0,4кV “Ауто центар“ до слободностојећег прикључно-разводног
ормана на к.п.број 6913/14 у земљани ров поставити ниско-напонски електроенергетски
кабл типа ППОО/А 4х150мм2. Ниско-напонски кабл истог типа поставити у заемљани ров
од кабловског електро ормана планираног уз објекат машинске подстанице до постојећег
кабловског електро ормана постављеног у објекту Бензинска пумпа.Подземне
електроенергетске ниско-напонске каблове поставити у ров ширине 0,5m на дубини
минимално 0,7m.
При полагању каблова обавезна је употреба постељице од песка, упозоравајуће траке о
називном напону кабла и упореба пластичних штитника. Пре затрпавања рова, а после
полагања кабла, обавеза Инвеститора  је да  ангажује одговарајуће лице које би
„снимило“ трасу рова и исту доставила Републичком заводу за катастар  подземних
инсталација. Поставити три нове светиљке спољне расвете, које ће се ел.енергијом
снабдети са постојећег подземног кабла спољне расвете.

II 1.2.4. Телекомуникације

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

На простору поменуте катастарске парцеле нема подземних и надземних телефонских
водова.У непосредној близини катастарске парцеле број 6913/14 на око 1,0m од
регулационе линије је постављен подземни оптички телекомуникациони кабл из правца
града Београда.

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

При изградњи приступне саобраћајнице потребно је ручним откопом пронаћи подземни
телефонски оптички кабл и заштитити на прелазу поменуте саобраћајнице.

II 1.2.5. Топлификација и гасификација

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

На простору катастарске парцеле број 6913/14 нема подземних и надземних инсталација
(водова) топловода(вреловода) и гасовода.

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

За потребе грејања, планира се се изградње  дистрибутивног  гасовода у дужини од око
255,00м.
Траса будућег гасовода ( Г1-Г6),  деифинисана је у простору геодетским координатама
темених тачака , које су саставни део графичког прилога. Уколико се траса мења,
потребно је израдити Урбанистички пројекат.

II 1.2.3. Јавно зеленило
Уз границу обухвата предметне ИД ПДР налази се Доњошорско гробље. Гробље треба да
буде ограђено дрворедима, који би га визуелно издвајали. Зелене површине окружују
скоро целу парцелу пословања, и треба да се редовно одржавају и обнављају.

Зелене и слободне површине хортикултурно опремити дрвећем и цветним површинама.
Препорука је израдити пројекат хортикултуре, са посебним акцентом на површине на
којима треба да буде посађено дрвеће, на његов квалитет, и естетски изглед, постојаност
и естетски квалитет у свим годишњим добима. Дрвеће треба да буде отпорно на загађење
од стране хемијске индустрије. Ово дрвеће, поред улоге застора у смислу визуре ка
гробљу у позадини, делимично има и заштитну улогу од хемијског загађења.
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За изградњу свих планираних објеката, минимално је неопходно: реализована
планирана регулациона ширина саобраћајнице, прикључци на струју, довод воде,
канализацијa и грејање (вреловод или гасне инсталације, у складу са условима ЈКП
"Топлана - Шабац").

Парцелација површина јавне намене, као и парцеле осталог грађевинског земљишта
која је  дефинисана Планом детаљне регулације «Мост», спроведена је у Служби за
катастар непокретности.

Правила парцелације за зоне које су дефинисане овим планом су следеће:

I Зона
У овој групи парцела се налази само једна јединствена парцела, на којој се планира
градња јединственог пословног објекта. Није дозвољено дељење ове парцеле.

II Зона

За потребе парцелације и препарцелације је неопходно донети одговарајуће пројекте
парцелације и препарцелације. Пројекти исправке граница се раде у свим случајевима
који су дефинисани Законом о планирању и изградњи.

ИД ПДР се дефинишу следеће површине јавне намене:
 колске саобраћајне јавне површине;
 зелене површине;

Ове површине обухватају следеће катастарске парцеле или њихове делове: 114424/1,
6913/5 6913/17, 6913/13,  6913/10, 6913/11 и 6905/1КО Шабац.

Границе парцела површина јавне намене су дефинисане графичким прилогом „План
парцелације са поделом на површине јавне намене и површине остале намене“. У оквиру
тако дефинисаних површина, могућа је парцелација на мање површине, без могућности
промене статуса земљишта. У случају неусаглашености текстуалног дела и графичког
прилога, примењује се графички прилог.

II 1.6.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту природног и културног наслеђа

У складу са условима који су прибављени приликом израде Генералног плана Шапца и
ПГР "Шабац", на подручју обухвата ПДР, нема природних добара.

II 1.6.2. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту животне средине

I 1.3. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО
ЗОНАМА, ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

II 1.4. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА
ПАРЦЕЛА

II 1.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ,
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

II 1.6. ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
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Израда Стратешке процене утицаја планског документа на животну средину није
потребна, у складу са Oдлуком да се не израђује стрaтeшка прoцeна утицaja нa живoтну
срeдину ИД ПДР "Мост 1" у Шапцу ("Сл. лист града Шапца", бр. 27/14).

У оквиру пословног објекта не могу се одвијати делатности које производе буку, дим,
гасове нити било које друге штетне последице на околину.

II 1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд пoжaрa

Техничким условима МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације
у Шапцу, бр. 217-302/15-1 од 27.01.2015. дефинисано је следеће:

- Саобраћајнице пројектовати на начин да се обезбеди несметана евакуација на
основу чл. 29. и 41 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09),

- приступне саобраћајнице и платое око објеката пројектовати за несметан прилаз
ватрогасних возила и евакуацију, на основу важећег Правилника о техничким
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна
возила у близини објеката повећаног ризика ("Сл. лист СФРЈ" бр. 8/95),

- предвидети спољашњу хидрантску мрежу цевног развода минимум Ø100 са
надземним хидрантима или, уколико исти ометају саобраћај, са подземним
хидрантима, на основу Правилника о техничким нормативима за хидрантску
мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр. 30/91),

- уколико се у објектима планира производња или складиштење запаљивих
течности или гасова, потребно је прибавити сагласност на предложену локацију
објекта у складу са законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и
гасовима ("Сл. гланик СРС" бр. 44/77, 45/84 и 18/89),

- накнадно прибавити услове за пројектовање објеката,
- предвидети и друге мере заштите од пожара предвиђене важећим прописима.

II 1.6.4. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa

Приликoм утврђивaњa рeгулaциje сaoбрaћajницe, грaђeвинских линиja и услoвa зa
изгрaдњу oбjeкaтa, oбeзбeђeни су oснoвни услoви прoхoднoсти у случajу зaрушaвaњa
oбjeкaтa.

Сви нoви oбjeкти мoрajу бити прojeктoвни и извeдeни прeмa услoвимa из сeизмикe и сa
пoстaвљeним грoмoбрaнским инстaлaциjaмa.

II 1.6.5.  Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту људи и дoбaрa

Oснoвнa мeрa цивилнe зaштитe кoja сe мoрa плaнирaти у ИД Плaнадeтaљнe рeгулaциje
jeстe мeрa склaњaњa становништва. Нема основа за утврђивање посебних мера
склањања становништва.

Препоручује се изградња подрумских просторија у новим објектима који могу послужити
сврси склањања становништва у условима ратне угрожености.

II 1.6.6. Инжењерско геолошки услови

Нa пoдручjу oбухвaтa нису рaђeнa детаљна инжeњeрскo-гeoлoшкa истрaживaњa.
Изградња објеката мора бити пројектована и изведена према свим условима из области
противпожарне и сеизмичке заштите, рачунато према МКС скали, на VII зону интензитета
сеизмичких  утицаја.
Инжењерскогеолошки рејон V обухвата територију већег дела обухаћеног планом, а
представљен је алувијалном заравни између делова рејона IV, у терену са надморском
висином до 80,0 м. Геолошки профил терена изграђују алувијални седименти Саве, типа
поводња, плажа, корита и мртваја. Изграђени су од алевритских глина и пескова,
локално шљунка, ређе муљевитих секвенци. Дебљина алувијалних наслага је врло
променљива, од једног метра, до десет метара у приобаљу Саве. Подину представљају
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језерске наслаге изграђене од прашина, песка, шљунка секвенци или дебелих слојева
глина. Основу овог дела терена, представљају седименти Плиоцена, али и Панона,
изграђени од глина и лапора, песка, шљунка и ређе конгломерата. Дебљина алувијалних
наслага врло је неуједначена, локално и до 50.0 м ближе кориту Саве. Седименти
алувиона су по правилу потпуно засићени водом, са формираном отвореном издани
средњег до великог капацитета, меки, стишљиви и слабо носиви.
Потребно је да се изврше инжињерско геолошка истраживања за планирани објекат.

Све јавне површине морају бити доступне особама са инвалидитетом, примењујући
упуштене ивичњаке, потребну ширину пролаза за колица и безбедне и обележене
пешачке прелазе и остале заштитне мере за ове кориснике у складу са Правилником о
техничким стандардима приступачности (Сл.гласник РС 46/13) и Закона о спречавању
дискриминације особа са инвалидитетом Србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06).

У складу са "Планом заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде
урбанистичког (генералног) плана Шапца" који је израдио Завод за заштиту споменика
културе "Ваљево", на подручју обухвата ИД ПДР, нема објеката за које је потребно
радити конзерваторске услове.

Будући да је Доњошорско гробље археолошки локалитет, инвестициони радови у његовој
непосредној близини  треба да се спроводе уз повећане мере опреза и присуство и
контролу надлежних служби заштите (надлежног Завода за заштиту споменика културе).

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 (члан 109. ст. 1 Закона о културним добрима "Сл.
гласник РС", бр. 71/94.).

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" а уколико постоје
просторни капацитети на свакој појединачној парцели, дозвољава се и постављање
конструкција за формирање вертикалних вртова.

Уколико се мењају  трасе, коридори и профили свих инфраструктурних водова унутар
јавних површина потребно је радити Урбанистички пројекат.

II 1.7. ПОСЕБНИ УСЛОВИ  КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

II 1.8. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ МОРАЈУ ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ
УСЛОВИ

II 1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

II 1.10. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

II 1.11. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ
АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА
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Препорука је да се за објекат пословања распише Јавни архитектонски конкурс, обзиром
на атрактивност локације, и сагледавање објеката као „капије“ града.

Приоритет представља изградња јавних саобраћајница и прилаз парцели.

Урбанистички пројекат Самоуслужне Аутоперионице у Шапцу на локацији „Мост“. УП за
дефинисање услова изградње самоуслужне аутоперионице  (к.п.бр.6913/14 К.О. Шабац)
бр.353-2-28/13-11 од 28.11.2013.г. важи, уз промену приступне саобраћајнице и
партерног уређења на самој парцели. Све промене се не тичу самог објекта
аутоперионице.
УП оивичен улицама Н.Хероја, Ш.Косијер, бензинском пумпом и доњошорским гробљем
("Сл.лист општине Шабац", бр.21/01) и ПДР "Мост'' ("Сл. лист града Шапца", бр. 10/07) се
стављају ван снаге.

ЗOНА ПОСЛОВАЊА
ПРAВИЛA УРEЂEЊA

Локација је специфична по томе што се налази на најрепрезентативнијем делу града,
на самом његовом уласку из најважнијег правца (од Београда). Архитектура овог
објекта мора бити репрезентативна, савремена. Објекат је сагледив са свих страна и
мора бити обрађен као да му је свака фасада главна. Није дозвољен кос кров.
Препорука је да се за архитектонско решење за овај објекат објави јавни конкурс,
будући да се за град ради о стратешки важној локацији.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

У зони пословања је предвиђена изградња пословног објекта чија је
намена: трговина, класично пословање, занатска производња,
сервиси, услужне делатности и компатибилне намене.

Искључена је градња пословног објекта следеће садржине:
Продајног простора намењеног за погребну опрему, крематоријума и
садржаја у функцији гробља. Такође није дозвољен пословни простор
типа ресторана где се слуша гласна музика (због близине гробља),
отпад, складишта, каменоресци и слично што претпоставља продају
робе у расутом стању.

Прaвилa
пaрцeлaциje

Постојећа парцела намењена градњи пословног објекта се не може
делити.

Приступи
пaрцeлaмa

Грaђeвинска пaрцeла мoрa имaти дирeктaн приступ нa jaвну
пoвршину, минимaлнe ширинe 6,0м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe
кoристити зa пaркирaњe вoзилa.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe Дозвољен је подрум.

индeкс зaузeтoсти Max 33%
индeкс изгрaђeнoсти Max 1
грaђeвинскe линиje Грађевинске линије које су дефинисане на

графичком прилогу јесу максималне
грађевинске линије. Грађевинске линије су

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

II 1.12. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

II 2.1. НАМЕНА ОБЈЕКАТА, СПРАТНОСТ И ОРИЈЕНТАЦИОНИ КАПАЦИТЕТИ
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дефинисане графичким прилогом »План
Нивелације и Регулације«.

удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa

Дефинисано максималним грађевинским
линијама на графичком прилогу.

крoвoви Кров решити као раван кров максималног
нагиба 10%.
Дозвољено је акцентовање на кровној
површи у смислу украсне доминанте, ако то
архитектонско решење захтева.

oдвoђeњe
aтмoсфeрских вoдa

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

спрaтнoст Спратност објекта је Max П+2 (дозвољен је
подрум). Максимална висина објекта је 15 m.
Дозвољене су галерије, ако то архитектонско
решење налаже.

Пaркирaњe Паркирање возила се обавља  у оквиру парцелe на 1 паркинг или
гаражно место и на 65мкв пословног простора.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Обезбедити смештај контејнера за одлагање комуналног отпада у
оквиру граница сопствене парцеле, а доступно камионима за
одношење истих.
Није дозвољено постављање билборда, тотема и рекламбих паноа на
слободном делу пареле.
Озеленити паркинг простор стаблима дрвећа.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли.

Огрaђивaњe
пaрцeлa

Могуће је извести ограду око објекта, али дизајн ограде мора бити
складно укомпонован са целим објектом. При извођењу идејног
решења које треба да се презентује комисији за планове на одобрење,
обавезан је приказ ограде, у случају концепта ограђивања парцеле.
Ограђивање парцеле није обавезно. Препоручива је жива ограда.

Услови за
архитектон
ско и
естетско
обликовањ
е

Није дозвољена примена бетонских стубића, балустера, вештачког
камена изведеног у гипсу  и осталих гипсаних апликација и уркраса
(лавола, лабуда, соколова и осталих животиња).
Није дозвољена имитација историјских стилова.
Објекат мора бити атрактиван, складан и изведен у складу са
савременим тенденцијама архитектуре уз постизање естетских
захтева, који овакав објекат заслужује.
Форма објекта мора бити скулптурално решена и уклопљена у
постојећи амбијент.
Дозвољене су терасе, откривене и наткривене, које функционално и
естетски морају бити усклађене са објектом и околином.

Пoсeбни
услoви

Идејно решење треба да буде детаљно разрађено према напред
наведеним условима и одобрен од стране Комисије за планове. Такође
мора да садржи 3D рендеринге (или 3D анимацију) са приказом
објекта са свих страна.

Фазност
изградње

Дозвољена је фазна градња.
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Сви непоменути услови за изградњу објеката се утврђују у складу са Правилником о
општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 50/11).

Саставни део ИД ПДР су следећи графички прилози:
1. Извод из ГП Шабац – План ТНЦ
2. Геодетска подлога
3. Анализа постојећег стања
4. Планирана намена површина са поделом на зоне
5. План нивелације и регулације
6. План водовода и канализације
7. План електроенергетике, ТТ мреже и гасовода

ИД Плана детаљне регулације "МОСТ 1" ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Шапца"

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
ШАПЦА
Бр.__________________________

__________________________
Прим. др. Слободан Мирковић

II 3. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ИД ПДР

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ



Б. ГРАФИЧКИ ДЕО
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