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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, 50/13-одл. УС, 98/13 - одл. УС, 
132/14 и 145/14), члaнoвa 32. и 99. Стaтутa града Шaпца (“Сл. лист града Шaпца” бр. 32/08), 
Скупштинa града Шапца, нa свojoj сeдници oдржaнoj дaнa 04.03.2016. гoдинe, дoнeлa je: 
 
 
 
 
 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 
 
 
 
 
 
Правни основ за израду Измене и допуне плана детаљне регулације (у даљем тексту 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 и 50/13-одл.УС),  

- Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15), 

- Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. 
гласник РС", бр.22/15), 

- Стaтута града Шапца ("Сл.лист града Шапца" бр. 32/08), 
- Oдлуке o приступaњу изради ИД ПДР "Ориентис" у Шапцу ("Сл. лист града Шапца", 

бр. 23/15),  
- Oдлуке да се не израђује стрaтeшка прoцeна утицaja нa живoтну срeдину ИД ПДР 

"Oриентис" у Шапцу ("Сл. лист града Шапца", бр. 23/15). 
 
 
Плански основ за израду ИД ПДР је садржан у: 

- ПГР "Шабац" - ревизија ("Сл. лист града Шапца", бр. 18/15 и 23/15), 
- Плану детаљне регулације "Ориентис" у Шапцу, (“Сл. лист града Шапца и општина 

Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 28/09). 
 
Према Плану генералне регулације "Шабац" - ревизија ("Сл. лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 18/15 i 23/15), предметно подручје се 
налази у урбанистичком блоку број 387 у којем се примењује ПДР "Оријентис" ("Сл. лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 28/09). Ревизијом ПГР је 
условљено да су у случају измене плана детаљне регулације, доминантне намене: Рз1 
(радна зона поред државних путних праваца), Рз2 (радна зона унутар доминантно 
стамбених зона) и све намене становања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Слика 1: Извод из ПГР "Шабац" - ревизија са границом обухвата ИД ПДР 
 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"ОРИЕНТИС" У ШАПЦУ 

 
 I  ОПШТИ ДЕО 
 

I 1. ПРАВНИ ОСНОВ 

 

I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ И ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА 
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Према Плану детаљне регулације "Ориентис" у Шапцу, (“Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 28/09), пoдручje oбухвaтa тог 
урбaнистичкoг плaнa je пoдeљeнo нa четири oснoвнe зoнe. Зoнe прeдстaвљajу 
кaрaктeристичнe цeлинe сa идeнтичним услoвимa изгрaдњe у склaду сa доминантним 
наменама које су дефинисане тадашњим планом ширег подручја. Oснoвнa пoдeлa je 
слeдeћa: 1) Комплекс хотела: објекат хотела ће се градити у складу са посебним условима 
за изградњу ове врсте објеката; 2) Комплекс пословних објеката: Пословни објекат је 
намењен делатностима за сервисирање комплекса. У оквиру објекта могу се формирати и 
друге пословне функције у складу са неменом зоне Зпс 1ц - зона која је обухваћена овом 
изменом и допуном плана; 3) Дечији вртић: објекат јаслица и вртића за смештај деце из 
комплекса; 4) Становање средњих густина: изградња типичних вишепородичних стамбених 
објеката, спратности П+2+Пк. 

 
Није планирана изградња објеката и површина јавне намене у подручју обухвата плана. 
Површине јавне намене, пo нaмeни, чинe само делови регулација улица Пушкинове и 
Краља Радослава.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2: Извод из ПДР "Ориентис" са границом 
 
У оквиру сваке типичне целине, у поглављу "Намена објеката", су дефинисане намене које 
се могу обављати на појединачним парцелама и објектима. У складу са дефинисаним 
наменама, дефинисани су и услови за формирање грађевинских парцела и изградњу 
објеката по зонама. Стамбени објекти налазе на посебним парцелама а сви други објекти 
на заједничкој парцели комплекса. 
 
 
 
ИД ПДР обухвата површину омеђену улицама: Војводе Јанка Стојићевића, Краља 
Радослава и планираним интерним саобраћајницама (Нова 1 и Нова 2). Оријентациона 
површине обухвата ИД ПДР износи око 50 ари - део кат.п.бр. 12970 и кат.п.бр. 12968/1 КО 
Шабац. Власништво над земљиштем имају: Станојчић Наталија, Божанић Милош и ГП 
"Ориентис".  
 
Граница обухвата ПДР „Ориентис“ и граница обухвата ИД ПДР „Ориентис“ су приказане на 
графичким прилозима 1П (постојеће стање) и графичком прилогу број 1. 
 
 
 
Комплекс "Ориентис" није приведен намени која је дефинисана Планом детаљне 
регулације "Ориентис" у Шапцу, (“Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева”, бр. 28/09). Предметно подручје је неизграђено. 
 
Кат.п.бр. 12968/1 КО Шабац је планирана за површину јавне намене: регулација Улице 
краља Радослава. 

I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

 

I 4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
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Пoдручje oбухвaтa ИД ПДР je пoдeљeнo нa три oснoвнe зoнe које су приказане на 
графичком прилогу број 3, „Подела на карактеристичне зоне“. Зoнама се дефинишу 
површине са идeнтичним услoвима изгрaдњe у склaду сa доминантним наменама. Oснoвнa 
пoдeлa je слeдeћa: 

1. Пословно стамбени комплекс: Максимална спратност је четири надземне етаже 
(П+3, П+2+Пк или П+2+Пс). 

2. Становање у зони средњих густина: изградња типичних вишепородичних стамбених 
објеката, максималне спратности четири надземне етаже (П+3, П+2+Пк или 
П+2+Пс). 

3. Зона слободних површина око објеката (део сукорисничке површине комплекса): 
зелене декоративне површине у оквиру којих је дозвољено постављати 
инфраструктурне објекте и коридоре. Зелена површина је у функцији објекта 2. 

 
Сви објекти могу да се изводе фазно.  
 
 
 
 
Доминантна намена површина је приказана на графичком прилогу 2, „План детаљне 
намене површина“. 
 
Површине јавне намене: Улица краља Радослава се формира од кат.п.бр. 12968/1 и дела 
кат.п.бр. 12970 у складу са ПДР „Ориентис“ и попречним профилом. 
 
Остале површине: Графичким прилогом је дефинисана доминантна намена површина. 
 
Пословање 
Доминантна намена: Пословање, комерцијални простор који у свом саставу може да има 
магацински простор. 
Компатибилна намена: Становање, у оквиру објекта је могуће формирање и стамбеног 
простора (вишепородични стамбени објекат). У случају изградње више објеката, стамбени 
простор може бити и у оквиру посебног објекта (ламеле). 
Усмеравајуће одредбе: У oвој зoни су мoгуће следеће намене: комерцијалне делатности, 
администрација, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe 
дeфинисaним. Прoизвoдњa у капацитетима који имају било какве негативне утицаје на 
животну средину ниje дoзвoљeнa. Складишни простор је дозвољен само као пратећи 
простор пословног објекта. Уколико се гради један објекат, приземље објекта је 
доминантно пословне намене. Стамбени простор се може формирати на горњим етажама 
објекта или као посебан објекат (ламела) на парцели). Стамбени простор се формира у 
свему према правилима за изградњу стамбених објеката. 
Биланс површина:  ~2.500 m2 
 
Становање 
Доминантна намена: Становање,  вишепородични стамбени објекат. 
Компатибилна намена: Пословање: трговина на мало, личне услуге, администрација. 
Усмеравајуће одредбе: Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање и пoслoвaњe. Зa 
нoвe oбjeктe je препоручљиво фoрмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa oбjeкaтa. 
Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти. 

II  ПЛАНСКИ ДЕО 
 

II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ИЛИ 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ ПРЕМА МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, 

ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ И ДРУГИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА СА 
ОПИСОМ И КРИТЕРИЈУМИМА ПОДЕЛЕ  

 

 

II 1.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ 
НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 
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Биланс површина:  ~2.750 m2 
 
Зелене (слободне) површине 
Доминантна намена: Зелене декоративне површине. 
Компатибилна намена: Дозвољено је постављање инфраструктурним мрежа и објеката: 
трафо станица, хидрофорска кућица, системи за заливање, јавна расвета и сл. Спортска и 
дечија игралишта. 
Усмеравајуће одредбе: Зелена површина у обухвату ИД ПДР спада у унутар блоковско 
зеленило које ће се уредити у складу са потребама инвеститора. 
Биланс површина:  ~2.750 m2 
 
 
 
 
 
II 1.3.1. Cаобраћај  
 
Предметна локација се налази на неуређеном и неизграђеном терену уз Улицу војводе 
Јанка Стојићевића а омеђена је делом неизграђене Улице краља Радослава (површина 
јавне намене дефинисана планом) и деловима улица Нова 1 и Нова 2. Улице Нова 1 и Нова 
2 су дефинисане ПДР-ом „Ориентис“ као интерна саобраћајница (О11, О1 и О10) и кружна 
саобраћајница (О5, О6, О7, О8 И О9). У оквиру регулације ових саобраћајница истим 
планом планирани су паркинг простори за управно паркирање путничких возила димензија 
2.5x5.0 метара са укупно 46 места. 
 
У оквиру обухвата Измене и допуне плана дефинисан је предлог нове приступне 
саобраћајнице новоформираној парцели (Новопројектована 1: О1-О2) која повезује улицу 
Нову 1 и Улицу краља Радослава. Овом саобраћајницом, ширине коловоза од 5.4 метра се 
обезбеђује приступ простору за управно паркирање путничких возила. Паркинг простор 
омогућава 17 паркинг места димензија 2.5x5.0 метара. Изградња ове саобраћајнице није 
обавезујућа. Инвеститор може и на другачији начин да реши приступ и паркирање на 
новоформирану парцелу уз услов да приступ није дозвољен из Улице војводе Јанка 
Стојићевића и да је неопходно обезбедити идентичну ширину коловоза за приступ а број 
паркинг места у складу са посебним условима, у складу са планираном наменом.  Такође, у 
складу са евентуалном променом решења, неопходно је извршити и промену планираних 
инфраструктурних мрежа у оквиру планиране регулације. 
 
Нивелациони положај свих саобраћајница у оквиру обухвата је дефинисан котама нивелете, 
а регулациона решења попречним профилима. Попречни профили су утврђени на основу 
функционалних захтева и важећих прописа и приказани су на графичком прилогу 
нивелационог решења. Попречни нагиби коловозних трака, укључујући и зоне паркирања су 

2,50, a пешачких стаза 2,0. 
 
Саобраћајнице градити од класичних материјала за предвиђено саобраћајно оптерећење, 
по важећим прописима. Основни садржај коловозне конструкције је тампон-слој шљунка или 
туцаника, масивни слој асфалта и слој хабајућег асфалта. Сви коловози треба да су 
денивелисани у односу на пешачку стазу или зелену површину, бетонским каменим 
ивичњацима стандардних димензија, који су упуштени на местима улаза или пешачким 
прелазима због лакшег кретања инвалидних лица. 
 
II 1.3.2. Водовод и канализација 
II.1.3.2.1. Водовод 

У  улицама  око  блока "Ориентис"  изведена је  водоводна   инсталација   и то : 

 у Улици војводе Јанка Стојићевића - лева страна (орјентација од центра града),      
ПЕЕ ø 500 мм –потисни цевовод; 

 у Улици војводе Јанка Стојићевића - десна страна (орјентација од центра града), 
ПЕХД ø 200 мм; Цевовод ø 200 мм је изведен приликом реконструкције градске 
водоводне мреже и трасиран је уз цевовод АЦЦ ø 150 мм који је ван употребе и 
чију је функцију преузео. 

 

II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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Унутар блока ИД ПДР „Ориентис“, у зони  новопројектованих улица,  планира се изградња  
инсталације  водовода који чини јединствен систем са водоводним системом планираног 
комплекса. На  деоници Улице војводе Јанка Стојићевића, на  коју се ослања улица 
Стеријина, врши се прикључење целог комплекса „Ориентис“ на водоводну мрежу. 
Прикључак се врши на страни на којој се налази цевовод ПЕХД ø 200 мм. Траса цевовода 
прелази улицу (деоница В1-В2). Доводни цевовод ø 100 мм, који ће снабдевати цео 
комплекс трасиран је  у зони  тротоара и паркинг простора уз десну страну коловозне 
конструкције. Траса цевовода у тачки В4 мења правац. У тачки В5 трасу прилагодити 
дефинисаној регулацији која обухвата будући стамбени комплекс оивичен саобраћајницом 
која кружи око комплекса (Нова 2). Цевовод прати ту саобраћајницу од тачке В5 до тачке 
В13 и  позициониран је испод  тротоарског дела. Дужина комплетне  мреже је око 273 м. 

Остале улице се надовезују се на овај цевовод (В1-В13) и покривају комплетан комплекс 
водоводном мрежом. 

Траса планираног водовода је  дефинисана у простoру геодетским координатама темених 
тачака V1 - V13 (списак тачака је саставни део графичког прилога "план водовода и 
канализације").  На планираном водоводу, уградити одговарајући број противпожарних 
хидраната минималног профила ø 80мм у складу са противпожарним прописима, који су 
орјентационо нанети на траси. 
 
II.1.3.2.2. Канализација 

У улицама око блока "Ориентис" изведена је канализациона мрежа општег система и то у 
улици Војводе Јанка Стојићевића -десна страна (орјентација од центра града),  БЕТ ø 700 
мм. Унутар блока ИД ПДР „Ориентис“, у зони будућих улица, планира се изградња нове 
канализационе мреже општег система и то: на  деоници Улице војводе Јанка Стојићевића, 
на  коју се ослања улица Стеријина врши се прикључење стамбеног блока ИД ПДР 
„Ориентис“ на канализациону мрежу. Прикључак се врши на страни улице на којој се 
налази прикључни шахт К1 и у којој се врши прикључење и Стеријине улице. Траса 
цевовода прелази улицу (деоница К1-К2). На деоници улице којом се из Улице Војводе 
Јанка Стојићевића приступа предметном комплексу неопходно је изградити  
канализациону, колекторску мрежу профила ø700мм, пада Ј=0,003 осовином  коловозне 
конструкције до тачке К6. Дужина тог дела мреже је 128,78 м. 

Од тачке К6 до К13 траса је позиционирана у новоформираној улици, осовином коловоза, 
паралелно са дефинисаном водоводном мрежом. Траса је позиционирана дуж 
саобраћајнице која кружи око будућег стамбеног комплекса профила ø400мм, пада Ј=0,004. 
Дужина тог дела мреже је 160,00 м. У делу новоформиране улице од тачке К3 до К4 
дефинисан је нови колектор  профила ø300мм, пада Ј=0,005,  осовином  коловозне 
конструкције дужине 28,01 м. Цео канализациони слив   планираних  канализационих  
колектора унутар блока ИД ПДР „Ориентис“, усмерен је ка постојећем  реципијенту 
(колектору) општег система у Улици војводе Јанка Стојићевића. 

Пошто је канализација општег система каналисања, за потребе евакуације атмосферских 
вода, користиће се планирана канализациона мрежа. Траса планираног канализационог 
колектора  дефинисана је геодетским координатама темених тачака (К1-К13), а списак 
координата, саставни је део графичког прилога ¨план водовода и канализације¨. Траса К3-
К4 може бити решена и на другачији начин, у складу са решеним приступом на локацију и 
посебним условима ЈКП „Водовод – Шабац“. На наведеном графичком прилогу приказане 
су коте дна ревизионих отвора. Ревизиони отвори планирани су на преломима трасе тако 
да је омогућено несметано одржавање и чишћење мреже. 

У зони укрштања планираних инсталација водовода и канализације са постојећим 
подземним инсталацијама гаса  и  ел.енергетских инсталација,  неопходан је ручни ископ уз 
присуство представника надлежних јавних предузећа. Трасе, падове и пречнике интерне 
водоводне и канализационе мреже предметног подручја, могуће је кориговати приликом  
израде пројектa за грађевинску дозволу у складу са хидрауличким прорачуном и техничким 
условима издатим од стране ЈКП "Водовод" из Шапца.  

Пројектовање и изградњу уличне водоводне и канализационе мреже и прикључака 
појединачних објеката,  извести у складу са Сагласности на ИДПДР „Ориентис“, Ј.К.П. 
¨Водовод-Шабац¨ СР –160/15 од 09.11.2015. године,  који су сасавни део документације 
овог  плана и посебним условима које ће прибавити сваки појединачни инвеститор. 
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II.1.3.2.3.  Остали услови за  пројектовање и изградњу водовода и канализације 
 
Будућу  водоводну инсталацију пројектовати и градити у складу Техничким условима ЈКП 
Водовод-Шабац које сваки инвеститор дужан да прибави за потребе пројектовања и 
изградње објеката у складу са Сагласности на ИДПДР „Ориентис“,  ЈКП ¨Водовод-Шабац¨ 
СР –160/15 од 09.11.2015. године, који су сасавни део документације овог плана. У складу 
са условима који су дефинисани за пројектовање и изградњу водоводне мреже основним 
планским документом, ради усклађивања истих, изменом и допуном плана се утврђује 
следеће: 

 Пројекат за грађевинску дозволу водовода, мора бити урађен у сладу са  прописима  
и стандардима из ове области, савременим стручним сазнањима и праксом, 
Урбанистичким планом, уз обавезно поштовање  и следећих услова: Пречник 
водоводне мреже усвојити минимално -  ø 100mm; Водоводну мрежу пројектовати од 
ПЕ цеви. Спајање цеви вршити  суоченим заваривањем, а везу са прикључцима 
потрошача остварити преко електрофузионог седла са огранком или ЛГ комадима. У 
шахтовима обавезно предвидети  компемзационе комаде , кроз зид шахта FF комаде, 
минимално растојање зида шахта од прирубничког  споја 30 cm и вентила 
одговарајућег  квалитета. Затрпавање рова на делу којим он пролази кроз коловоз  
извршити шљунком; У оквиру Пројекта за грађевинску дозволу дати детаљ прикључка 
са водомерним шахтом. 

 Потребно је да се сваки корисник  по дефинисању функција објекта, а пре израде 
идејних и ПГД пројеката за те објекте, обрати ЈКП” Водовод-Шабац” ради издавања 
детаљних услова за прикључење  на јавни водоводни систем. 

 Пројекат за грађевинску дозволу фекалне канализационе мреже  мора бити урађен у 
складу са  прописима и стандардима из ове области, савремним стручним 
сазнањима  и праксом, Урбанистичким планом уз обавезно поштовање следећих 
услова: Пречник фекалне канализационе мреже усвојити према датом ПДР или 
накнадном изменом израдом новог хидрауличког прорачуна; Фекалну канализациону 
мрежу пројектовати од савремених  глатких цеви  од ПВЦ-а или полиетилена. 
Обавезан је статички прорачун на темено оптерећење уз  јасно дефинисање начина  
уградње. 

 Употребљене (фекалне) воде, могу се упустити уградски канаизациони систем, под 
условом да квалитет отпадних вода одговара Правилнику о техничким и санитарним 
условима  упуштања отпадних вода  у градску канализацију, што подразумева: -    
забрану упуштања материја које угрожавају хидаулички  режим  течења  у     
канализационој мрежи, стабилност објеката  мреже, нормалне биохемијске процесе у 
мрећи и стабилност рада машина на црпним станицама; забрану  упуштања  
запаљивих, опасних и штетних материја (нафте и њених деривата); забрану 
упуштања токсичних, опасних и штетних материја у концентрацијама већим од 
максимално дозвољених; 

 Правилником о прикључењу објеката на јавни канализациони систем су дефинисане 
максимално  допуштене концентрације штетних и опасних материја које се могу 
упустити у систем јавне каналиузације града Шапца, те је потребно да се сваки 
корисник по дефинисању функција објекта а пре израде идејних и главних пројеката 
за  објекта обрати ЈКП „Водовод-Шабац„ ради издавања детаљних услова за 
прикључење на јавни канализациони систем. Структура  пројекта за грађевинску 
дозволу мора имати следећу форму: Општи и законски део; Технички описи и услови 
извођења; Одоговарајући прорачуни; Предмер и предрачун радова;      
Спецификација материјала  и Графички прикази и детаљи предвиђни  законом  у 
одговарајућој размери; 

 Садржај Пројекат за грађевинску дозволу пројекта: Пројекат за грађевинску дозволу 
водовода и канализације мора да садржи  између осталог и: Општу документацију  о 
пројекту; Технички извештај  у оквиру кога су садржани: општи подаци о пројекту; 
подлоге за пројектовање; Техничке карактеристике  пројектованог решење; Услове и 
сагласности (других  јавних предузећа- ЕДШ, ПТТ, Гасовод); Нумеричке податке о 
пројектованој траси цевовода и обејката: Прорачун уз главни пројекат, статички 
прорачун шахтова; Техничке услове грађења са стандардним поступцима  
испитивања квалитета изведених радова и објеката; Мере заштите  на раду; Предмер 
и предрачун радова; Графичке подлоге: прегледну ситуацију  са уцтаном трасом 



                         ИД ПДР "OРИЕНТИС"                                         

  7  

цевовода и објеката Р 1:500; уздужни профил  цевовода Р 1:100/500; 
карактеристичне попречне профиле цевовода са уцртанним осталим подземним 
инсталацијама  Р 1:50; шеме свих чворова са спецификацијом фазонских комада и 
арматуром; основе и пресеке  свих  објеката са цртежима арматуре. 

 
II 1.3.3. Електроенергетика 

За део комплекса у обухвату ИД ПДР процењена је потреба у електричној енергији на 
основу следећих параметара: 14.4kW по свакој од максимално 36 стамбених јединица у 
стамбеном објекту, 200kW за пословони простор у пословно-стамбеном објекту (до ул. 
Војводе Јанка Стојићевића) и 14.4kW по свакој од максимално 20 стамбених једница у 
поменутом пословно-стамбеном објекту. 

Ради стварања могућности за квлаитетно и поуздано напајање објеката ел.енергијом 
неопходно је реализовати све активности и испоштовати услове које су набројани у 
поглављу 2.3.3. Електроенергетика из основног планског документа.  

У обухвату ИД делимично је измењена диспозиција планираних електроенергетских 
објеката, уважавајући нову намену простора.  Коридори за електроенергетске каблове су 
дефинисани координатма темених тачака у државном координатном систему. Положај 
коридора на комплексу може бити коригован код израде Пројекта за добијање грађевинске 
дозволе али на начин да се не угрозе коридори опредељени за изградњу других подземних 
комуналних инфраструктура и прикључака, на комплексу. 

За снабдевање потрошача у обухвату ИД неопходно је испоштовати Техничке услове и 
Заштитне мере Електродистрибуције Шабац (бр.24545/1 од 09.12.2015.год. ) који су 
приложени у документационом делу елабората. 
Неопходно је изградити дистрибутивну трафо-станицу 20/0.4kV "Божанића имање – 
Ориентис 1", као зидани или монтажно-бетонски објекат капацитета 2х1000kVA са једним 
енергетским трансформатором снаге 630kVA у првој фази (за потрошаче у обухвату ИД). 
Такође је неопходно реконструисати трафо-станицу 110/6kVA "Шабац 1" на 
трансформацију 110/20 kVA са пратећом опремом. До новопланиране трафо-станице 
урадити подземне високонапонске кабловске водове типа XHE 49-A 3x1x150mm2, 20кV на 
основу засебних урбанистичких пројеката (ван обухвата ПДР и измене и ИД ПДР), на 
правцима: 

- ТС 20/0.4kV "С. Филиповића" – ТС 20/0.4kV "Божанића имање – Ориентис 1" – ТС 
20/0.4kV "Божанића имање – Ориентис 2" - ТС 20/0.4kV "Божанића имање – 
Ориентис 3" - ТС 20/0.4kV "Хајдук Вељкова 2"; 

- ТС 20/0.4kV "ЛИДЛ" - ТС 20/0.4kV "Д.Срнић - нова" - ТС 20/0.4kV "Божанића имање 
– Ориентис 1"; 

- ТС 110/20kV "Шабац 1" -   ТС 20/0.4kV "Божанића имање – Ориентис 5" - ТС 
20/0.4kV "Божанића имање – Ориентис 4" - ТС 20/0.4kV "Божанића имање – 
Ориентис 3". 

 
Дистрибутивна трафо-станица ТС 20/0.4kV "Божанића имање – Ориентис 1" се гради на 
зеленој површини  између новопланираног објекта вишепородичног становања и ул. Краља 
Радослава. Позиција ТС може бити коригована али ниједан део објекта не сме бити на 
растојању од регулационе линије улице које је мање од 3.0m. За трафо-станицу је 
неопходно формирати засебну катастарску парцелу која је минималних димензија 
6,9x7.4m. Приступ ТС може бити из Улице краља Радослава или са интерне саобраћајнице 
на комплексу. Код евентуалне корекције позиције ТС која је дата на графичком прилогу 
морају се уважити коридори опредељени за изградњу других подземних инсталација и 
прикључака на комплексу. Објекат ТС је типски, приземни, зидани или монтажно бетонски, 
максималних хоризонталних димензија 5.5х5.0m. Око објекта, на растојању 0.8-1.0m 
укопава се Fe-Zn трака заштитног уземљења. Радно уземљење градиће се у зеленој 
површини, са елементима и позицијом који ће бити дефинисани прорачуном у Пројекту за 
добијање грађевинске дозволе, на начин да се уваже коридори опредељени за изградњу 
других подземних инфраструктура на комплексу. 

Спољње осветљење на комплексу и јавна расвета у Ул. краља Радослава планирано је 
светиљкама на прописно уземљеним металним  канделаберским стубовима, висине 8.0-
10.0m, са високим вредностима фотометријске и енергетске ефикасности. Тип светиљки, 
врсту и снагу светлосних извора определиће прорачун у Пројекту за добијање грађевинске 
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дозволе. Положај светиљки (стубова) на комплексу може бити коригован Пројектом за 
добијање грађевинске дозволе на начин да се не наруши планирана намена површина и 
коридори за изградњу других подземних инфраструктура. У простору регулације ул. Краља 
Радослава позиција стуба кс14 је условљена варијантом изградње приступне 
саобраћајнице. 

Подземни електроенергетски каблови постављају се на дно земљаног рова дубине 
минимално 0.8m, на слој ситнозрнасте земље или песка дебљине 0.1m. Изнад каблова, 
обавезно се постављају пластични штитници и траке за упозорење. Ископ рова мора бити 
ручни и опрезан. Ископу треба да претходи планирано нивелисање терена и обележавање 
на терену траса постојећих подземних инсталација од стране стручне службе РГЗ Службе 
за катастар – Шабац, и у присуству овлашћених лица из предузећа која поседују  и 
одржавају комуналне инфраструктуре у обувхату плана.  У зонама укрштања остварити 
минимално вертикално растојање од 0.3 m. 

У зонама коловоза саобраћајница, парикинга и платоа каблови се провлаче кроз заштитне 

PE цеви (125-150 mm) које се постављају тако да је дубина горње ивице цеви минимално 
1.0m од пројектоване коте асвалтног застора. У зони улаза у комплекс из улице Војводе 
Јанка Стојићевића, положити 6 заштитних цеви за провлачење накнадних подземних ел.ен. 
каблова. Слободне крајеве цеви заштитити од продора земље и влаге гуменим заптивкама. 

У заједничком рову, растојање од нисконапонског кабла треба да износи минимално 0.07 
m, а од кабла 20kV   0.2 m. Пре затрпавања свих ровова, трасе и дубине снимити код РГЗ, 
Службе за катастар непокретности, Шабац. 

Наведени услови за изградњу подезмних електроенергетских каблова (20kV, 
нисконапонских, јавне расвете и спољњег осветљења) идентични су условима који су 
дефинисани  основним планским документом, осим што су делимично кориговани положаји 
коридора и ТС, обзиром на планирану намену простора. Позиција електроенергетских 
објеката представљена је у графичком делу  елабората, на Плану електро и 
телекомуникационе мреже и гасовода (Р 1:500). 
 
II 1.3.4. Телекомуникације и КДС 
 
У обухвату ИД ПДР није планирано повећање капацитета (броја прикључака) у мрежи 
фиксне телефоније, то јест за цео комплес је задржана процењена потреба од 700 
стандардних корисничких прикључака у фиксној телефонији. Од тог броја, у обухвату ИД 
ПДР,  36 прикључака је процењени капацитет за објекат вишепородичног становања а за 
пословно-стамбени објекат процењена је потреба од 40 прикључака.  

По комплексу се планира изградња подземне ТТ кабловске канализације. Положај окана и 
број цеви дефинисани су у графичком прилогу, на Плану електро и телекомуникационе 

мреже и гасовода (Р 1:500). Цеви су PVC 110mm а на деоницама са кривинама по траси - 
полиетиленске или корогејт истог профила.   Две од назначеног броја цеви планиране су за 
провлачење проводника кабловског дистрибутивног система. Пројектом за добијање 
грађевинске дозволе определиће се тип и капацитет ТТ проводника интерног расплета на 
комплексу, а који се провлаче кроз цеви ТТ канализације и до објеката. У том смислу, из ТТ 

окана постављају се по две PVC, PE или корогејт цеви 110mm  до оба објекта, за 
провлачење прикључка на ТТ мрежу  и проводника кабловског дистрибутивног система. 
Полупречник код савијања цеви мора бити минимално 2.5m. 

Планирана ТТ кабловска канализација на комплексу уводи се и у постојећу ТТ кабловску 
канализацију у левом уличном појасу улице Војводе Јанка Стојићевића. У наменској 
просторији у приземљу пословно-стамбеног објекта биће уграђена телекомуникациона 
опрема за комутацију (приступни уређај типа МСАН или ИПАН).  Димензије просторије су 
5.0х4.0m , висине минимално 2.8 m, а даје се могућност да се комутацини уређај изведе 
као прописно уземљен слободностојећи орман (контејнер) на зеленој површини (уз, или у 
близини окна ТТо14). Од постојећег ТТ окна у ул. Војводе Јанка Стојићевића до 
новопланираног приступног уређаја планира се изградња максимално два оптичка 
телекомуникациона кабла, кроз цев планиране ТТ кабловске канализације. Са разводних 
ормана у планираним објектима, развод телефонских инсталација извести инсталационим 
каблом  ТИ-44 2x2, до телефонских утичница. Инсталационе каблове у изводном орману 
завршти на регулетама капацитета 10x2. 
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Хоризонталне димензије ТТ окана су максимално 2.0х2.5m. 

Код ископа ровова за изградњу ТТ кабловске канализације и увода у објекте, претходно 
извршити обележавање траса свих постојећих подземних инфраструктура (РГЗ Служба за 
катастар Шабац). Ископ треба да је ручни и опрезан. У зонама укрштања остварити 
прописана вертикална растојања. 

Цеви се полажу у два реда (по три или по четири). У зонама коловоза и паркинга 
минимална дебљина надслоја изнад горњег реда цеви је 1.0m, а ров се засипа набијањем 
слојева шљунка. Пре затрпавања свих ровова трасе каблова, положај и дубине цеви 
уснимити код поменуте службе за катастар. 

Тип и капацитет проводника КДС-а определиће се Пројекта за добијање грађевинске 
дозволе. Услови за изградњу су идентични условима за изградњу ТТ каблова и 
канализације. Проводници КДСа се провлаче кроз наменске цеви подземне ТТ кабловске 
канализације и кроз цеви за уводе. КДС иснталације у објектима известу у свему према 
важећим прописима за проводнике кабловског дистрибутивног система и заједничког 
антенског система. 

Наведени услови за изградњу подземних телекомуникационих каблова и канализације, као 
и кабловског дистрибутивног система  идентични су улсовима дефинисаним у основном 
планском документу, осим што је донекле коригован положај коридора обзиром на намену 
простора. У докуметационом делу елабората приложена је сагласност на ИД ПДР 
Предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд ИЈ "Шабац", бр. 7010 - 
426965/1 од 24.11.2015. год. Позиције телекомуникационих објеката и КДСа представљене 
су у графичком делу  елабората, на Плану електро и телекомуникационе мреже и гасовода 
(Р 1:500). 
 
II 1.3.5. Топлификација и гасификација 

У обухвату ИД ПДР није планирано повећање капацитета прикључка на дистрибутивну 
гасоводну мрежу (до 4bar). У том смислу, неопходно је:  

- изградити дистрибутивну гасоводну мрежу (до 4bar) у левом уличном појасу улице 
Војводе Јанка Стојићевића (гледано од центра) и других објеката система 
гасоводне мреже (мерно-регулационих станица, гасовода из правца постојећих 
МРС "Тркалиште" и "Бенске Баре" и новопланираних МРС из правца радне зоне – 
Исток, све по засебној урбанистичко-техничкој документацији; 

- изградити прикључак комплекса на дистрибутивну гасоводну мрежу у левом 
уличном појасу ул. Војводе Јанка Стојићевића, иза два секцијска вентила и један 
прикључак са постојеће гасоводне мреже у ул. Краља Радослава, такође иза 
секцијског вентила. Шеме уклапања вентила дефинисаће стручне службе ЈКП 
"Топлана Шабац" у зависности од фазности изградње градске дистрибутивне 
мреже и објеката на комплексу. 

У графичком прилогу елабората, на Плану електро и телекомуникационе мреже и гасовода 
(Р 1:500) дефинисани су положаји трасе гасовода, положаји секцијских вентила, кућних 
прикључака, мернорегулационих станица и кућних мерно-регулационих сетова. Трасе су 
дефинисане координатама угаоних тачака у оси рова у државном координатном систему. 
Положаји кућних прикључака дати су орјентационо и могу бити кориговани  пројектом за 
добијање грађевинске дозволе и код извођења радова, али тако, да се не угрозе коридори 
опредељени за изградњу осталих комуналних инфраструктура. Прорачуном капацитета  и 
хидрауличким прорачуном у поменутом пројекту определиће се профили полиетиленских 
цеви за изградњу дистрибутивне мреже и прикључака. 

Цеви за гасовод се постављају на дно рова дубине 1.0m-1.3m (у зонама коловоза и 
паркинга до 1.5m ) на слој песка дебљине 0.1m. Дубина се мери од планираних кота 
нивелете тротоара, стаза и коловоза. Радовима на ископу мора претходити обележавање 
на терену траса свих постојећих подземних комуналних инсталација – од стране РГЗ 
Службе за катастар Шабац и у присуству овлашћених лица из предузећа која поседују и 
одржавају подземне инсталације. Ископ рова мора бити ручни и опрезан, уз присуство 
овлашћених лица из комуналних предузећа која поседују и одржавају комуналне 
инсталације у обухвату плана. У зонама укрштања реализовати прописана растојања. Пре 
затрпавања ровова трасе и дубине полагања уснимити код поменуте Службе  за катастар.   
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Код пројектовања и изградње гасоводне мреже, прикључака и кућних гасних инсталација, у 
свему испоштовати важеће прописе као и Техниче услове ЈКП "Топлана-Шабац" (бр.01-
1880-1/15 од 01.12.2015.год. и бр.01-1880/15 од 25.11.2015.год) који су приложени у 
документационом делу елабората. 

Наведени услови за изградњу подземне гасоводне мреже идентични су условима који су 
дефинисани основним планским документом, осим што је делимично коригован положај 
коридора, обзиром на планирану намену. 
 
 
 
 
 
За изградњу свих планираних објеката, минимално је неопходан приступ на површину 
јавне намене који може бити остварен и преко интерних саобраћајних површина и 
обезбеђени прикључци на инфраструктурне коридоре (минимално водовод, канализација и 
електроенергетика).   

  
 
 
 
 
ИД ПДР се дефинишу следеће површине јавне намене: део регулације Улице краља 
Радослава се формира од кат.п.бр. 12968/1 и дела кат.п.бр. 12970 у складу са ПДР 
„Ориентис“ и попречним профилом који се овом изменом задржавају. Границе површина 
јавне намене се не могу мењати израдом пројекта парцелације осим потребе за 
минималним усаглашављњем аналитичко геодетских елемената. Границе парцеле 
површине јавне намене је дефинисана графичким прилогом 6, „План грађевинских парцела 
и парцела јавне намене“.  
 
 
 
 
 
 
II 1.6.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту природног и културног наслеђа 
 
У складу са условима који су прибављени приликом израде ПГР "Шабац" - ревизија ("Сл. 
лист града Шапца", бр. 18/15 и 23/15), на подручју обухвата ИД ПДР, нема природних и 
непокретних културних  добара. 
II 1.6.2. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту животне средине 
 
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 "Ориентис" у Шапцу ("Сл. лист града Шапца", бр. 23/15). 
 
У oквиру пословних oбjeктa мoгу сe oдвиjaти дeлaтнoсти кoje су у складу са доминантном 
функцијом објекта и чији утицаји на животну средину не премашују законом дефинисане 
параметре. 
 
У складу са Мишљењем Одељења за инспакцијске и комунално-стамбене послове градске 
управе града Папца, бр. 501-4-27/2015-08 од 10.09.2015, уколико се у будућности буду 
реализовали пројекти предвиђени Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 84/05), за исте је неопходно поднети захтев за 
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, односно захтев за давање 
сагласности на студију о процени утицаја на животну средину. Остали пројекти који се буду 
реализовали, а нису предвиђени поменутом Уредном, не смеју вршити никакве штетне 
утицаје на животну средину. 
 
 

I 1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА, 
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 
 
 

 

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

 
 
 

 

II 1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И 
ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И  КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И 

ЗДРАВЉА ЉУДИ 
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II 1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд пoжaрa 
 
Техничким условима МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације 
у Шапцу, бр. 217-12736/15-1 од 02.11.2015. дефинисано је следеће: 

- Саобраћајнице унутар објеката (улазе и излазе), као и безбедоносне појасеве 
између објеката, пројектовати на тај начин да се обезбеди несметана евакуација на 
основу члана 29 и 41 Закона о зашитити 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), 

- 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 сaoбрaћajницa, грaђeвинских линиja и услoвa зa 
изгрaдњу oбjeкaтa, oбeзбeђeни су oснoвни услoви прoхoднoсти у случajу зaрушaвaњa 
oбjeкaтa. Сви нoви oбjeкти мoрajу бити прojeктoвни и извeдeни прeмa услoвимa из 
сeизмикe и сa пoстaвљeним грoмoбрaнским инстaлaциjaмa.  
 
II 1.6.5.  Урбaнистичкe мeрe зa цивилну зaштиту људи и дoбaрa 
 
Oснoвнa мeрa цивилнe зaштитe кoja сe мoрa плaнирaти у плaну jeстe мeрa склaњaњa 
становништва. Обзиром да се овим урбанистичким планом предвиђа изградња 
појединачних објеката са минималним бројем стамбених јединица, нема основа за 
утврђивање посебних мера склањања становништва. Препоручује се изградња подрумских 
просторија у свим новим објектима који могу послужити сврси склањања становништва у 
условима ратне угрожености.  
 
 
 
 
 
Приликом пројектовања и изградње објеката и површина јавне намене и објекта који су у 
јавној употреби, неопходно је применити одредбе Правилника о техничким стандардима 
приступачности ("Сл. гласник РС", бр. 19/12) као и Закона о спречавању дискриминације 
особа са инвалидитетом Србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06). 
 
 
 
 
 
У складу са "Подацима о постојећем стању и условима за измену и допуну ПГР "Шабац" - 
ревизија" који је доставио Завод за заштиту споменика културе "Ваљево" за потребе 
израде ПГР "Шабац" - ревизија бр. 722/1-14 од 14.01.2015, на подручју обухвата ПДР, нема 
објеката за које је потребно радити конзерваторске услове. 
 
 
 
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). 
 
Осим примене грађевинских материјала који испуњавају захтеве енергетске ефикасности, 
на објектима високоградње у обухвату плана је дозвољено постављање уређаја и апарата 

II 1.7. УСЛОВИ  КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ 

 
 
 
 

 

II 1.8. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ САНАЦИЈЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ 
ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ УСЛОВИ 

 
 

 
 
 

 

II 1.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
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који омогућавају коришћење обновљивих извора енергије. На равним крововима се 
дозвољава постављање "зелених кровова". 
 
 
 
Изградња објеката на парцелама се може вршити фазно, у складу са захтевима и 
потребама инвеститора. 
 
 
 
 
Правила грађења су дефинисана као општа и посебна правила према дефинисаним  
зонама. Правила грађења служе за регулисање изградње објеката и површина у оквиру 
границе ИД ПДР, где се спровођење врши директно, издавањем Локацијских услова на 
основу овог плана. 
 
 
 
 
 
 
ИД ПДР се дефинишу следеће грађевинске парцеле које се формирају деобом кат.п.бр. 
12970 КО Шабац у складу са правилма парцелације која се дефинишу овим планом: 

 Грађевинска парцела површине од 10 – 11 ари намењена изградњи пословно-
стамбеног објекта. Границе парцеле су дефинисане планом. За спровођење 
планиране парцелације неопходна је израда пројекта парцелације. Границе 
парцеле се морају поклапати са регулационим линијама улица: Војводе Јанка 
Стојићевића, Краља Радослава и планираном Новом 1. Четврта граница парцеле 
према зеленој површини ће се конкретно дефинисати Пројектом парцелације, у 
складу са потребама инвеститора у складу са минимално и максимално 
дефинисаном површином. Пројектом парцелације се могу дефинисати и две 
парцеле у овој зони при чему ни једна новоформирана парцела  не може бити 
мање површине од 5 ари. Парцела не може имати директан колски приступ на 
Улицу војводе Јанка Стојићевића због близине раскрсница са Улицом краља 
Радослава и Новом 1. 

 Грађевинска парцела површине од око 10 ари намењена изградњи стамбеног 
објекта. Границе парцеле су дефинисане планом. За спровођење планиране 
парцелације неопходна је израда пројекта парцелације. Граница парцеле се мора 
поклапати са регулационом линијом планиране интерне кружне саобраћајнице – 
Нова 2. Пројектом парцелације се могу дефинисати и две парцеле у овој зони при 
чему ни једна новоформирана парцела  не може бити мање површине од 5 ари. 

 
План грађевинских парцела је дефинисан графичким прилогом 6, „План грађевинских 
парцела и парцела јавне намене“.  
 
Пројектом парцелације се могу дефинисати и посебне парцеле у оквиру слободне 
површине, намењене изградњи трафо станице и других инфраструктурних објеката. 
Правило је да парцеле морају имати приступ на површину јавне намене или интерну 
саобраћајницу и да грађевинска линија инфраструктурног објекта мора бити постављена 
на грађевинску линију саобраћајница.  
 
 
 
 
Дефинишу се следећа правила грађења: 
 

ПОСЛОВНО СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Услoви зa 
изгрaдњу 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

Нe прeпoручуjу сe збoг неутврђеног нивoa пoдзeмних 
вoдa aли у случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe 

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

II 1.12. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 
 
 
 

 

II 2.1. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПАРЦЕЛЕ, КАО И МИНИМАЛНУ И МАКСИМАЛНУ ПОВРШИНУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 

 

 
 
 

 

II 2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
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oбjeкaтa 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. 

Индeкс 
зaузeтoсти  

Максимално 60%. 

Индeкс 
изгрaђeнoсти 

Максимално 2,5. 

Грaђeвинскe 
линиje 

Нoви oбjeкат сe мора поставити на грађевинску линију 
Улице војводе Јанка Стојићевића која је дефинисана 
овим планом. Грађевинска линија према Улици краља 
Радослава мора бити минимално 2,0м удаљена од 
регулационе. Грађевинска линија према интерној 
саобраћајници 1 се може поклапати са регулационом 
линијом улице. Саобраћајно решење унутрашњости 
парцеле је дато као усмеравајуће. Уколико се пројектом 
дефинише другачије решење, минимално удаљење 
задње грађевинске линије (према слободној зеленој 
површини) мора бити 2,5м од границе парцеле да би се 
на тој фасади формирали отвори стамбених просторија. 

Спрaтнoст   Максимална спратност је четири надземне етаже (П+3, 
П+2+Пк или П+2+Пс). Могући су архитектонски акценти 
пословног дела објекта до 12m. 

Максимални 
број 
стамбених 
јединица 

Корективни фактори за одређивање максималног броја 
стамбених јединица јесу услови за паркирање и услови за 
обезбеђење структуре и површине станова. Број места за 
паркирање служи као корективни фактор за број и 
структуру стамбених и пословних јединица, односно врсту 
пословног простора. Паркирање и гаражирање путничких 
возила и возила за обављање делатности обезбеђује се, 
по правилу, на сопственој парцели,  
Стaнoви дo 40m2 брутo (35 m2 нето), нe мoгу чинити вишe 
oд 
 30% укупног броја станова у објекту а свaки стaн мoрa 
имaти oстaву у oквиру oбjeктa (бeз oбзирa дa ли пoстojи 
oстaвa у сaмoм стaну). 

Пaркирaњe Нaмeнa  Брoj пaркинг 
мeстa** 

Јeдиницa 

Стaнoвaњe  1 пм стaн 
Бaнкe, здравствена, 
пословна, образовна или 
административна 
установа 

1 пм 70 m2 корисног 
простора 
 

Трговина на мало 1 пм 100 m2 корисног 
простора 

Рeстoрaни и кaфaнe 1 пм 8 стoлицa 
Хoтeл (прeмa кaтeгoриjи) 1 пм до 10 крeвeтa 
Производни, складишни 
простор, трговина на 
велико и сл. 

1 пм 20 запослених 

**Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе 
обезбеђења паркинг места, примењује се матаматичко правило 
заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51 на већи број.  
 
Паркирање се може вршити на максимално две подземне етаже а 
препоручује се једна због високог нивоа подземних вода на појединим 
градским подручјима и чији ниво није утврђен. Број надземних етажа за 
паркирање није ограничен. Инвеститор има права да паркирање унутар 
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објекта реши преко косих рампи у складу са техничким нормативима. 
Паркирање унутар објекта се може решити преко механичких и 
хидрауличких система за паркирање (ауто лифтови, клацкалице и др.) у 
складу са нормативима и атестима произвођача. 
 
Формирањем дрвореда на паркингу унутар сопствене парцеле, инвеститор 
може да коригује обавезну зелену површину до -5% (планирана површина 
х 0,95). У супротном, нису дозвољена одступања од дефинисане зелене 
површине. Озеленити паркинг просторе високим лишћарима широких 
крошњи без плодова који могу да угрозе пролазнике или јавну површину и 
аутомобиле (избегавати врсте које имају велике и тврде плодове, плодове 
који би запрљали простор. Предлог је да се озелени свако друго или треће 
место. Код врста које имају коренов систем који би могао да денивелише 
саму паркинг подлогу, приликом садње поставити  прстенове који би 
усмерили корен у жељеном правцу. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% 
пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг. Обавезно је обезбедити 
место за контејнер. 

Услови за 
прикључење 
објекта на 
инфраструкт
уру 

У складу са условима надлежних јавних предузећа. 

Услови за 
архитектонско 
обликовање 
објеката 

Главну фасаду објекта формирати према Улици војводе Јанка 
Стојићевића. 

Услови за 
ограђивање 

Парцела пословне зоне може бити ограђена прозирном оградом 
максималне висине 220 цм. Под прозирном оградом се подразумева да 
пуне површине (подест и испуне) буду заступљене на максимално 40% 
површине ограде. Парцела може бити ограђена и живицом до максимално 
дефинисане висине, без обавезе обезбеђења прозирности. 

Обjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним 
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким 
прилoгoм.  У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене 
другим законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким 
елаборатима (зоне заштите изворишта, пословање у близини школе и сл.). 
Забрањена је изградња свих објеката за које се проценом утицаја докаже 
да могу имати негативне последице на становање у суседству. 

 

СТАМБЕНЕ ЗОНЕ У НАСЕЉИМА СРЕДЊИХ ГУСТИНА 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

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

Индeкс 
зaузeтoсти  

 Максимално 60%.  

Индeкс 
изгрaђeнoсти 

 Максимално 2,5.  
 

Грaђeвинск
e линиje 

Објекат је слободностојећи. Минимално удаљење 
грађевинске линије од регулационе линије интерне кружне 
саобраћајнице је 5,0м. Минимално удаљење осталих 
грађевинских линија од осталих граница парцеле је 1,0м. 
Стамбени отвори су дозвољени на свим фасадама јер се 
парцела граничи са јединственом парцелом комплекса 
(слободне зелене површине и интерне саобраћајнице). 
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Спрaтнoст Максимална спратност објеката је четири надземне етаже 
(П+3, П+2+Пк или П+2+Пс), уз могућност фазне изградње.  

Мaксимaлни 
брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

У конкретном случају, обзиром да се ради о типским 
објектима где су потребе за паркирањем и зеленим 
површинама задовољене на нивоу комплекса, не 
примењују се корективни фактори ПГР „Шабац“ – ревизија, 
на појединачну парцелу. Максимални број станова у 
типском објекту комплекса је 32 (две ламеле по 16 
станова). 

Пaркирaњe За минимално половину броја станова обавезно је формирати паркинг 
простор у оквиру парцеле / објекта. Недостајући број паркинг простора се 
може обезбедити у оквиру сукорисничких површина комплекса (услови за 
изградњу објеката основног планског документа који се преузимају ради 
усклађивања).  

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Обавезно је одредити место за контејнер. Потребу за зеленим 
површинама корисници обезбеђују у оквиру зелених површина комплекса. 

Услови за 
прикључење 
објекта на 
инфраструкт
уру 

У складу са условима надлежних јавних предузећа. 

Услови за 
архитектонск
о 
обликовање 
објеката 

У складу са жељама инвеститора (типски објекти комплекса). 

Услови за 
ограђивање 

Није дозвољено ограђивање. До реализације активности које су планиране 
у комплексу „Оријентис“, парцела може бити привремено ограђена 
живицом или жичаном оградом максималне висине 90 цм. 
 

Обjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним 
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким 
прилoгoм.  

 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

ЗП: Кoд пoдизaњa нoвих зелених површина унутар блокова или привођења намени 
неуређених зелених површина вaжe слeдeћи услoви: увaжaвaти прaвцe пeшaчкoг крeтaњa; 
стaзe, плaтoи, дечија игралишта и сл. мoгу дa зaузимajу дo 35% зелене површине; пoжeљнo 
je дa избoр мaтeриjaлa и кoмпoзициja зaстoрa буду декоративни; oбjeкти мoгу дa зaузму дo 
5% тeритoриje зелене површине (трафо станица и др. Инфраструктурни објекти); плaнирaти 
дeчиja игрaлиштa сaглaснo потребама корисника; зeлeнилo трeбa дa будe декоративно уз 
изузетак примене алергена; плaнирaти учeшћe цвeтних пoвршинa oд 2-4%; плaнирaти 
чесме; урбани мобилијар прилагодити потребама корисника и архитектонском изразу 
објеката у суседству. 
До реализације активности које су планиране у комплексу „Ориентис“, слободне површине 
могу бити привремено ограђене живицом или жичаном оградом максималне висине 90 цм.  

Обjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним 
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким 
прилoгoм. 
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.  

 
 
 
 
Генералном рејонизацијом, комплекс се налази у инжењерско геолошком рејону VI. 
Рејон oбухвaтa aлувиjaлну зaрaвaн измeђу дeлoвa рejoнa IV и нa зaпaднoм дeлу Града, у 
тeрeну сa  надмoрскoм висинoм дo 80 м. Гeoлoшки прoфил тeрeнa изгрaђуjу aлувиjaлни 

II 2.3. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
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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 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. 
 
Нa пoдручjу oбухвaтa нису рaђeнa детаљна инжeњeрскo-гeoлoшкa истрaживaњa. За 
парцеле на којој ће се градити нови објекти спратности изнад П+2, препоручује се израда 
посебног геомеханичког елабората којим ће се утврдити детаљни услови терена.  
 
Нивелацију земљишта унутар комплекса је потребно усагласити са нивелацијом ободних 
саобраћајница. 
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Нема обавезе израде урбанистичког пројекта. За потребе изградње свих објеката и мрежа 
инфраструктуре у обухвату ИД ПДР, издаће се Локацијски услови, директно на основу овог 
урбанистичког плана. Сви непоменути услови који нису дефинисани планом, 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. 
 
 
 
 
 
Нема обавезе расписивања  јавног архитектонско - урбанистичког конкурса за изградњу 
објекта на локацији. 
 
 
 
 
Саставни део ИД ПДР су следећи графички прилози: 
 
Постојеће стање:  

1П. Границе плана ПДР „Ориентис“ и ИДПДР „Ориентис“ 
2П. Планирана намена површина ПДР „Ориентис“ 

 
Планирано стање:  

1. Граница ИД ПДР „Ориентис“ 
2. План детаљне намене површина 
3. Подела на карактеристичне зоне  
4. Регулационо-нивелациони план 
5. План мреже и објеката инфраструктуре 
6. План грађевинских парцела и парцела јавне намене 

 
 
 
 
 
Ставља се ван снаге ПДР «Ориентис» (“Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева”, бр. 28/09) у границама обухвата Измене и допуне плана 
детаљне регулације "Ориентис". 
 
Измена и допуна плана детаљне регулације "Ориентис" 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. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР 

 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

II 2.4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

 

 
 

 

II 2.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ 
УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА 

 

 
 

 


