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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 Плана детаљне регулације (у даљем тексту 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, 98/13 - одл. УС, 132/14 и 
145/14) 

 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), 

 Статута града Шапца ("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр.32/08), 

 Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Млин Ковачевић" у Липолисту ("Сл 
лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 29/15), 

 Одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину за 
План детаљне регулације "Млин Ковачевић" у Липолисту ("Сл лист Града Шапца 
и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 29/15). 

 
 
 
Плански основ за израду ПДР је садржан у одредбама Просторног плана града Шапца 
(“Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12). 
 
Према Просторном плану Града Шапца, Шематски приказ насеља Липолист ("Сл. лист 
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 7/12),  предметно подручје 
се налази у следећим зонама: ТЦ 4: радне зоне у насељима (привредни објекти) и ТЦ 2: 
зoнa стaнoвaњa нa индивидуaлним пoљoприврeдним eкoнoмиjaмa. Просторним планом су 
дефинисани следећи услови:  
 
ТЦ 4: радне зоне у насељима (привредни објекти): Пoстojeће радне зоне у насељима се 
зaдржaвaју. У случajу зaхтeвa зa прoмeнoм нaмeнe oбjeкaтa или дaљoм изгрaдњoм 
oбjeкaтa нa лoкaциjaмa, услови ћe сe дeфинисaти Локацијском дозволом на основу 
одредби овог Плана, пoд услoвoм дa сe приликoм oбaвљaњa прoизвoдњe нe мoгу вршити 
штeтнe eмисиje нa oкoлину, oбзирoм дa сe oвe пaрцeлe нaлaзe у стaмбeним зoнaмa или у 
нeпoсрeднoj близини. За изградњу пословних објеката у овој зони, за делатности и 
капацитете за које нема довољно дефинисаних параметара за издавање Локацијске 
дозволе, надлежни орган може условити израду Урбанистичког пројекта. Зa формирање 
нових пословних зона унутар сеоских насеља и изгрaдњу oбjeкaтa oбaвeзнa је изрaдa 
Планова детаљне регулације (уколико се дефинишу јавне површине) или Урбaнистичких 
прojeкaтa за изградњу, aкo нису oбухвaћeни пoстojeћим урбaнистичким плaнoвимa. У oвим 
зoнaмa je мoгућa: зaнaтскa прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe 
нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. 
 
ТЦ 2: зoнa стaнoвaњa нa индивидуaлним пoљoприврeдним eкoнoмиjaмa: У зoнaмa 
стaнoвaњa нa индивидуaлним пoљoприврeдним eкoнoмиjaмa дoзвoљeнa je изгрaдњa 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"МЛИН КОВАЧЕВИЋ" У ЛИПОЛИСТУ 

 
 I  ОПШТИ ДЕО 
 

I 1. ПРАВНИ ОСНОВ 

 

I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ И ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА 
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слeдeћих oбjeкaтa: стaмбeних, сa мaксимaлнo двe стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли, 
стaмбeнo-пoслoвних, сa мaксимaлнo двe стaмбeнe jeдиницe пo пaрцeли и мaксимaлнo двe 
пoслoвнe jeдиницe, пoслoвних и пoљoприврeдних oбjeкaтa, пoд услoвoм дa њихoвa нaмeнa 
зaдoвoљaвa свe прeдхoднo дeфинисaнe oпштe услoвe, уређење кућишта појединих 
домаћинстава за потребе сеоског туризма, jaвних oбjeкaтa и служби, oбjeкaтa и пoвршинa 
зa спoрт и рeкрeaциjу, oбjeкaтa сoциjaлнe зaштитe и oбрaзoвaњa, зeлeних пoвршинa. 
Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу вршити штeтнe 
утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. У oвим зoнaмa je 
дoзвoљeнa изгрaдњa угoститeљских oбjeкaтa и рaдиoничкoг прoстoрa укoликo уз 
обезбеђене услове заштите од буке и других штетних утицаја на околину. Правилима 
грађења дефинисане су дозвољене намене на парцели: Пољопривредна производња, 
шумарство и рибарство искључиво у зони иза 40 м од регулације; Прерађивачка 
индустрија, уникатна и ограничена производња; Комерцијалне делатности; Рециклажна 
дворишта, у складу са предходно донетом студијом о процени утицаја на животну средину 
и искључиво за отпад у чврстом стању који не може имати акцидентне утицаје на животну 
средину (папир, метални отпад, пластика, електронски уређаји и сл.). Најстроже је 
забрањено прикупљање и рециклажа отпада који у свом саставу има течне опасне 
материје (акумулатори, прерађена уља и сл.); Трговина на велико и трговина на мало. Нису 
дозвољене следеће намене: станице за снабдевање горивом сем ако нису у функцији 
пољопривредне производње и намене које су забрањене другим прописима (продаја 
алкохолних пића и коцкарнице у близини школа и сл.): Складиштење; Услуге смештаја и 
исхране; Информисање и комуникације; Финансијске делатности и делатност осигурања; 
Пословање некретнинама; Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; 
Административне и помоћне услужне делатности; Државна управа и одбрана; обавезно 
социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита; Уметност, забава и 
рекреација; Остале услужне делатности 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 1: Извод из ППГ Шапца, Шематски приказ насеља Липолист  

са границом обухвата ПДР 
 
У складу са одредбама Просторног плана Града Шапца ("Сл. лист града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 7/12), израдом планова детаљне 
регулације могуће је извршити делимичну корекцију дефинисаних услова и разграничења 
намене. Сва одступања морају бити у складу са правилима струке, позитивним законским 
прописима, јавним и општим интересом,  стеченим правима и обавезама и економским 
критеријумима који се заснивају на правилном и исправном вођењу земљишне политике. 
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ПДР обухвата следеће катастарске парцеле у КО Липолист: 1358/1, 1358/2, 1358/4,  
1355/2, 1371/1, 1371/2 и 1371/3. Оријентациона површина обухвата ПДР износи око 1,2 
хектара. 
 
Граница обухвата ПДР је приказана на графичким прилозима: 1П (постојеће стање) и 
графичком прилогу број 1. 
 
 
 
У односу на намену која је дефинисана Просторним планом, начин коришћења простора у 
обухвату плана се променио и то на следећи начин: кат.п.бр. 1358/4 се користи искључиво 
као парцела стамбене намене док је на свим осталим парцелама заступљена радна зона и 
планира се проширење постојећих капацитета пословања (млинска индустрија и 
хладњача). Нa делу кат.п.бр. 1358/3 je констатовано заузеће суседним стамбеним 
објектима. Планом детаљне регулације ће се извршити делимична корекција и 
разграничење намене површина.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пoдручje oбухвaтa ПДР je пoдeљeнo нa две oснoвнe зoнe:  

- зону пословања (индустријски и производни објекти млинске индустрије, хладњаче 
и сл. У складу са доминантном наменом ТЦ 4: радне зоне у насељима (привредни 
објекти) и 

- зону становања: ТЦ 2: зoнa стaнoвaњa нa индивидуaлним пoљoприврeдним 
eкoнoмиjaмa, односно ТЦ 2а: рурално становање без окућница: кат п. бр. 1358/4 и 
део кат.п.бр. 1358/3 на којем зе извршено заузеће 

 
Није планирана изградња објеката и површина јавне намене у подручју обухвата ПДР. Сви 
објекти могу да се изводе фазно. 
 
 
 
Доминантна намена површина је приказана на графичком прилогу 2, „План детаљне 
намене површина са поделом на карактеристичне зоне“. 
 
Површине јавне намене: Планом детаљне регулације се не дефишу површине јавне 
намене. 
 
Остале површине: Графичким прилогом је дефинисана доминантна намена површина. 
 
Пословање 
Доминантна намена: Пословање, радна зона – индустриjскa прoизвoдњa кoja нe мoжe 
вршити никaквe нeгaтивнe утицaje нa oкoлину (вoду, вaздух и зeмљиштe), мaли прoизвoдни 
пoгoни, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. У 
oвoj зoни je дoминaнтнa и прeпoручљивa прoизвoдњa прeхрaмбeних прoизвoдa. Постојеће 
намене: млинска индустрија и хладњача са пратећим објектима се задржавају уз могућност 
дање изградње и реконструкције. Основни циљ је формирање комплекса млинске 
индустрије на делу територије обухвата плана на којем је планирано проширење 

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  

 

 

I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 

 

I 4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

II 1.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ 
НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 
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постојећих капацитета. На локацији ће се обављати следеће активности: пријем житарица 
у силос, припрема за складиштење, складиштење робе и издавање робе из силоса. 
Планом се дефинишу услови за изградњу три нове силосне ћелије капацитета 3 х 1300t у 
првој фази, односно још шест у следећим фазама, пријемног коша, пратећих објеката 
(надстрешнице, машинске кућице и др.), манипулативних површина, односно, дефинисање 
услова за комплетно уређење локације уз обједињавање планираних и постојећих 
капацитета (3 х 1312 t) уз строго поштовање услова заштите животне средине. На локацији 
ће се изградити и недостајући објекти инфраструктуре неопходни за функционисање 
комплекса: трафо станица, бунар (по потреби уз постојеће капацитете), септичке јаме и 
сл.) 
 
Компатибилна намена: Пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, и сл. 
 
Усмеравајуће одредбе: Прoизвoдњa у капацитетима који имају било какве негативне 
утицаје на животну средину ниje дoзвoљeнa.  
Биланс површина:  ~12.500 m2 
 
Становање на индивидуалним пољопривредним  економијама: Део кат.п.бр. 1358/3 КО 
Мајур (према графичком прилогу) се припаја кат.п.бр. 1355/2 и 1357. По извршеној 
парцелацији и препарцелацији, за новоформирану парцелу ће се примењивати одредбе 
Просторног плана града Шапца којим је ова намена дефинисана као доминантна. 
 
Рурално становање без окућница 
Доминантна намена: стaнoвaње у индивидуaлним, слoбoднoстojeћим oбjeктимa и 
стaнoвaњa без пoљoприврeднe прoизвoдњe на парцелама. Одoбрaвa се рaзвoj дeлaтнoсти 
у призeмним eтaжaмa oбjeкaтa или једнофункционални пословни објекти, и тo пoд услoвoм 
дa се нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. 
 
Eкoнoмски oбjeкти који се могу градити на парцели су: oбjeкти у функциjи стaмбeнoг 
oбjeктa: лeтњa кухињa, млeкaр, сaнитaрни прoпусник, мaгaцини хрaнe зa сoпствeну 
упoтрeбу и сл; пушницe, сушницe, кoш, aмбaр, нaдстрeшницe зa мaшинe и вoзилa, 
мaгaцини хрaнe, oбjeкти  нaмeњeни исхрaни стoкe и сл. 
 
Компатибилна намена: Пословање: трговина, угоститељство, занатство и услуге и сл. 
Усмеравајуће одредбе: Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање.  
Биланс површина: ~970 m2. 
 
 
 
 
 
II 1.3.1. Cаобраћај  
Приступна саобраћајница комплексу Млинска индустрије је Улица књаза Милоша која се 
поклапа са делом деонице општинског пута О-9  а приступна саобраћајница локацији где се 
налазе објекти хладњаче је Улица Војводе Степе. 
 

Унутар комплекса планирана је интерна саобраћајница са манипулативним површинама. У 

оквиру саобраћајнице на улазу/излазу налази се колсака вага. Регулационо решење као и 

нивелационе коте  приказани су на графичком прилогу "План нивелације и регулације", са 

аналитичко геодетским елементима обележавања. 
 
Сав потребан паркинг и манипулативни простор се обезбеђује искључиво унутар сопствених 
парцела без могућности коришћења површина јавне намене. 
 
II 1.3.2. Водовод и канализација 
II.1.3.2.1. Водовод 

У  улицама  око  комплекса ПДР-а "Млин Ковачевић"  није изведена улична  водоводна   
инсталација.  У употреби је индивидуално снабдевање водом са бунара у оквиру парцеле. 

II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 



                 ПДР «МЛИН КОВАЧЕВИЋ“, ЛИПОЛИСТ                                                                              
 

  5  

Према Генералном пројекту снабдевања водом општине Шабац –Беоинжењеринг-Београд 
2000, укључујући и његове измене 2008. године, насеље Липолист део је подсистема 
„Прњавор“ и са њега би се вршило будуће снабдевање водом. У улицама око комплекса  
планирана је израда водоводне мреже и то: 

 у Улици војводе Степе - потисног цевовода ПЕЕ ø 250мм и секундарног 
цевовода ПЕЕ ø 250 мм, 

 у Улици књаза Милоша - потисног цевовода ПЕЕ ø 250 мм. 

Унутар  блока ПДР „Млин Ковачевић“, у зони  интерних саобраћајних површина,  планира 
се изградња  инсталације  водовода. 

Снабдевање санитарном водом потрошача на комплексу врши се из постојећег бунара 
позиционираног непосредно уз стамбени објекат у зони руралног становања (детаљна 
намена површина). Снабдевање нових објеката ће се вршити са постојећег или новог 
бунара који ће имати одговарајућу пумпну станицу. Накнадним пројектовањем нових 
производних и  пратећих објеката, (силосних ћелија и др. прве и друге фазе) и одређивања 
њихове намене, дефинисаће се и потребе за санитарном водом и начин њеног допремања 
до потрошних места нових објеката. 

Хидрантска мрежа снабдева се са постојећег бунара који се налази у зеленој површини уз 
приступни део саобраћајнице. У функцији су два надземна хидранта који су намењени 
заштити постојеће три силосне ћелије. Концепт даљег ширења хидрантске мреже биће 
дефинисан након израде пројектно-техничке документације нових објеката. По 
дефинисању положаја и намене нових објеката неопходно је урадити одговарајући 
елаборат заштите од пожара сагласно важећим законима и условима надлежних 
институција. Будућа хидрантска мрежа трасираће се у зони око нових објеката, 
формирањем прстена. Хидранти ће се распоредити тако да се млазом воде штити простор 
око њих. 

Уколико се будућа хидрантска мрежа повезује на постојећу, неопходно је израдити 
детаљну анализу бунара и црпне станице (постојећих пумпних агрегата). Тиме би се 
провериле хидрауличке карактеристике новог цевовода у спрегнутом раду са постојећом 
црпном станицом и испуњеност услова који се захтевају од противпожарног система. 

Снабдевање нове хидрантске мреже може се вршити и изградњом засебног бунара и 
пумпне станице. На графичком прилогу дат је предлог положаја новог бунара са пумпном 
станицом за снабдевање хидрантске мреже. 

Пре израде пројектне документације и након дефинисања положаја нових објеката 
неопходно је се обратити ЈКП „ Водовод-Шабац“ ради издавања детаљних услова. 

Трасе планираних цевовода, хидрантске и санитарне мреже није могуће прецизније 
дефинисати док се не дефинишу  положаји, габарити и намена будућих објеката у оквиру 
зоне индустријске производње. 
 
II.1.3.2.2. Канализација 

У  улицама  око  комплекса ПДР-а "Млин Ковачевић" није изведена улична  канализациона 
мрежа. Према Генералном пројекту и претходној студији оправданости сакупљања 
одвођења и пречишћавања  отпадних вода  насеља општине Шабац“ - Водо-инжењеринг 
2010.године предвиђена је независна канализациона мрежа у насељу Липолист са 
сопственим системом одвођења и пречишћавања отпадних вода.  

Постојећа канализациона мрежа за употребљене воде конципирана је тако да се из 
објеката у којима има потрошње, отпадне  воде евакуишу до изграђених септичких јама. На 
графичком прилогу „план водовода и канализације“ приказани су положаји постојећих 
септичких јама. 

Систем канализације за употребљене воде који се односи на изградњу нових силоса и 
пратећих објеката биће детаљно дефинисан у даљој  разради планске и пројектно-
техничке документације. Неопходно је усвојити количине употребљених вода, трасирати 
колекторску мрежу као и одредити положај ревизионих отвора и других објеката. Тек по 
одређивању распореда, габарита и намене планираних објеката за изградњу у зони 
индустријске производње може се приступити дефинисању претходно наведених величина. 
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На графичком прилогу ¨план водовода и канализације¨приказан је предложени положај 
нове септичке јаме која би служила за одвођење и пријем отпадних вода из објеката који се 
планирају у наредној фази доградње. Положај планиране септичке јаме везан је за положај 
нове собраћајнице и манипулативних површина (нивелација и регулација) али се њен 
коначан положај може дефинисати приликом израде пројектне документације. 

Израдом регулационо нивелационог плана планиран је део површина који ће се користити 
за саобраћајницу и манипулативну површину. Атмосферске воде се могу помоћу 
површинских усмеривача тока (ригола или каналица) усмерити и сакупити у упојној јами-
бунару у коме ће се вршити појачано упијање воде.   Хидрауличке карактеристике јаме, 
колектора и других објеката накнадно ће се дефинисати. Предложени положај упојног 
бунара може се мењати у зависности од других услова . Таложник са сепаратором ће се 
уграђивати само у случају повећаног изливања уља и нафтних деривата на саобраћајној 
површини. 

Објекти канализационе мреже- септичке јаме, упојне јаме и бунари  условно су дефинисани 
геодетским координатама темених тачака а списак координата, саставни је део графичког 
прилога ¨план водовода и канализације¨.  

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,    
извести у складу са Сагласности на локацију  Ј.К.П. ¨Водовод-Шабац¨ СР182/15–од 
25.12.2015.g. године,  који су сасавни део документације овог  плана.  

 
II 1.3.3. Електроенергетика 

Снабдевање комплекса "Млин Ковачевић" електричном енергијом реализовано је са стубне 
трафо-станице 10/0.4kV "Млин Ковачевић", у траси постојећег мешовитог вода  (10+0.4)kV, 
у простору регулације улице Књаза Милоша. Трафо-станица је са енергетским 
трансформатором ел.снаге 160kVA на метално-решеткастом стубу, a максимални 
капацитет је 250kVA. Мешовити вод је у десном уличном појасу (гледано од центра 
насеља) и изграђен је са проводницима типа Al-Č. на армирано-бетонским стубовима 
округлог пресека који носе и проводнике и светиљке јавне расвете. 

У простору регулације улице Војводе Степе, у левом уличном појасу гледано од центра, 
изграђени су стубна трафо-станица 10/0.4kV "Југотрејд" и прикључни далековод 10kV 
(будући мешовити вод 10+0.4kV). 

Прикључак комплекса "Млин Ковачевић" на мрежу дистрибутивног напона 0.4kV изведен је 
подземним нисконапонским каблом – са СТС до кабловског прикључног ормана на фасади 
пословног објекта на кат.парцели бр.1358/2 К.О. Липолист. Траса кабла није евидентирана 
код РГЗ Службе за катастар Шабац и на графичком прилогу је нанета орјентационо, на 
основу података о изведеном стању прибављених од инвеститора. 

Задржава се постојећи прикључак комплекса, уз обавезу да се траса подземног 
нисконапонског кабла лоцира на терену и усними код поменуте Службе за катастар. 
Препоручује се изградња још једног, резервног кабла у рову са постојећим. Уколико буде 
потребно, могуће је повећање једновремене снаге до максималног капацитета у трафо-
станици, а на основу накнадних Техничких услова за прикључак које треба прибавити од 
Електродистрибуције Лозница. Такође је, у зависности од технологије која ће бити 
примењена у накнадним фазама доградње Млина, могућа изградња индустријске трафо-
станице 10/0.4kV на комплексу Млина и у том смислу је резервисана површина лево од 
улаза (за ТС и за друге инфраструктурне објекте). 
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Планира се изградња интерног расплета подземних електроенергетских каблова на 
комплексу. Број, тип и пресеик проводника биће опредељени прорачуном у Пројекту за 
добијање грађевинске дозволе, на основу дозвољених вредности струјних (термичких) 
оптеретљивости каблова и на основу прорачуна падова напона до трошила.  

Планира се изградња спољњег осветљења на комплексу, светиљкама на прописно 
уземљеним металним  канделаберским стубовима (висине до 8.0m) и светиљкама 
монтираним на објекте. 

Положај коридора за изградњу планираних подземних ел.енергетских каблова 0.4kV  на 
комплексу "Млин Ковачевић"  и положај  стубова и светиљки спољњег осветљења, 
дефинисани су на графичком прилогу План електроенергетске и телекомуникационе мреже 
(Р 1.500). Сви положаји могу бити кориговани Пројектом за добијање грађевинске дозволе 
и код извођења радова, на начин да се не угрозе коридори других инсталација и 
инфраструктура на комплексу. 

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. У зонама укрштања остварити минимално вертикално растојање од 
0.3 m. Посебан опрез је неопходан код извођења радова на ископу у близини постојећег 
подземног нисконапонског кабла којим је прикључен комплекс Млина, а чији положај треба 
лоцирати копањем пробног рова и, како је већ речено, уснимити код Службе за катастар. 

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

PE цеви (125mm) које се постављају тако да је дубина горње ивице цеви минимално 1.0m 
од пројектоване коте асвалтног застора. Поставља се укупан број цев назначен на 
графичком прилогу да би се избегла накнадна раскопавања. Слободне крајеве цеви 
заштитити од продора земље и влаге гуменим заптивкама. 

Прикључак комплекса до улице Војводе Степе, реализовати са постојеће стубне трафо-
станице 10/0.4kV "Југотрејд" и са будућег мешовитог вода по траси  постојећег далековода 
10 kV, а на основу накнадних Техничких услова Електродистрибуције Лозница. 

Саставни део ПДРа су Услови за израду ПДРа, прибављени од ОДС "ЕПС Дистрибуција" 
д.о.о. Београд, огранак Лозница (бр. 4-238/15 од 05.01.2016.год.) Позиција постојећих и 
планираних електроенергетских објеката (за комплекс "Млин Ковачевић") представљена је 
у графичком делу  елабората, на Плану мреже и објеката инфраструктуре- електро и 
телекомуникационе мреже. 
 
II 1.3.4. Телекомуникације и КДС 
 
У простору регулације улице Књаза Милоша изграђена је месна Тк мрежа -  подземним Тк 
кабловима са бакарним проводницима. Трасе каблова нису евидентиране код РГЗ Службе 
за катастар Шабац и на графичком прилогу су нанете орјентационо.  У десном уличном 
појасу (гледано до центра насеља) изграђена је и ваздушна Тк мрежа (на бетонским и 
дуплим дрвеним стубовима), са које су реализвани прикључци фиксне телефоније за 
стамбени објекат на кат.парцели бр. 1358/4 и пословног објекта Млина на кат.парцели 
бр.1358/2 К.О.Липолист. 

Задржавају се постојећи прикључци фиксне телефоније и не планира се проширење. 
Уколико се, у наредним фазама доградње Млина, појаве потребе за додатним 
прикључцима исте реализовати на основу накнадних техничких услова Телекома. 
Постојећа Тк мрежа има адекватну резерву у капацитету. 

Саставни део ПДРа су Подаци од значаја за израду ПДРа, прибављени од Предузећа за 
телекомуникације "Телеком Србија" а.д. ИЈ Шабац  (бр.7010-486048/1 од 24.12.2015.год). 
Позиција постојећих телекомуникационих објеката  представљена је у графичком делу  
елабората, на Плану мреже и објеката инфраструктуре- електро и телекомуникационе 
мреже. 
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За изградњу свих планираних објеката, минимално је неопходан приступ на површину 
јавне намене који може бити остварен и преко интерних саобраћајних површина као и 
обезбеђени прикључци на инфраструктурне мреже и објекте (минимално 
електоенергетика).  

  
 
 
 
 
ПДР се не дефинишу површине јавне намене.  
 
 
 
 
 
 
II 1.6.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту природног и културног наслеђа 
 
У складу са условима који су прибављени приликом израде Просторног плана града Шапца 
(“Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12), на 
подручју обухвата  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 Одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину за 
План детаљне регулације "Млин Ковачевић" у Липолисту ("Сл лист Града Шапца и 
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 29/15). 
 
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. 501-4-35/2015-08 од 15.12.2015, 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. 
 
II 1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд пoжaрa 
 
Техничким условима МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације 
у Шапцу, бр. 217-14741/15-1 од 23.12.2015. 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), 

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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- 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), 

- 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 
запослених. Обзиром да се овим урбанистичким планом предвиђа изградња појединачних 
објеката са минималним бројем запослених, нема основа за утврђивање посебних мера 
склањања становништва. Препоручује се изградња заклона на локацијама који могу 
послужити сврси склањања запослених у условима ратне угрожености.  
 
 
 
 
Услови нису карактеристични обзиром да у оквиру граница плана нема површина јавне 
намене. 
 
 
 
 
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 
који омогућавају коришћење обновљивих извора енергије.  
 
 
 
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 ПДР, где се спровођење врши директно, издавањем Локацијских услова на основу 
овог плана. 
 
 
 
 

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

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 

 
 
 

 

 

II 1.12. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
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ПДР се дефинишу следећи услови за парцелацију / препарцелацију: 

 кат.п.бр. 1371/1 КО Липолист остаје у оквиру постојећих катастарских граница, 

 пројектом парцелације/препарцелације одвојити део кат.п.бр. 1358/3 КО Липолист и 
припојити суседној, 1357, односно 1355/2. 

 остатак комплекса се дели на више парцела, уз услов да се не могу формирати 
парцеле мање површине од 10 ари. Свака новоформирана парцела мора имати 
директан приступ на површину јавне намене. 

 
План грађевинских парцела је дефинисан графичким прилогом 5, „План грађевинских 
парцела“.  
 
 
 
Дефинишу се следећа правила грађења: 
 
ТЦ 4 а РAДНE ЗOНE У НАСЕЉИМА  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

приступи 
пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину 
минимaлнe ширинe 4,0 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 
вoзилa. 

услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe Објекти могу имати подземне етаже у складу са условима 
терена и примењеним техничим мерама хидроизолације. 

индeкс зaузeтoсти 
пaрцeлe 

50% 

индeкс изгрaђeнoсти 1 

грaђeвинскe линиje Грађевинске линије су дефинисане графичким прилогом.  

удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa (за нове објекте) 

Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 м удaљeн oд oбjeкaтa нa 
сусeдним пaрцeлaмa (1 и 4 м oд сусeдних мeђa). Укoликo 
je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1 м oд бoчнe грaницe 
грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj 
линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити 
сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa 
грaдњу. 

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд 
нajвишe 40°. 

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,8м. 

oдвoђeњe 
aтмoсфeрских вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje 
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Испуст крoвa мoжe 
ићи максимално до 60 цм од утврђене грађевинске линије. 

спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк. Укoликo сe 
рaдe вeлики мaгaцини, хлaдњaчe и сл, мaксимaлнa свeтлa 
висинa oбjeкaтa мoжe бити дo 12 м, кao и зa зaтeчeнa 
пoљoприврeднa дoмaћинствa вaн грaђeвинскoг рeoнa; oвa 
oдрeдбa сe нe oднoси нa силoсe и сличнe oбjeктe чија се 
максимална висина не ограничава.  

пaркирaњe Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пословних oбjeкaтa пo 
прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe 
jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo нa 70м2 кoриснoг прoстoрa или 
једно паркинг место на три запослена лица.  
За производне, трговачке, пословне и вишенаменске објекте, потребно је у току 
поступка утврђивања локацијских услова утврдити и додатне потребе за 
паркирањем. При томе треба водити рачуна о очекиваном броју посетиоца, о броју 
и структури запослених, јавном саобраћају и сл. 

урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe 
пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзе пoстojeћи oбjeкти. 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. 

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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интeрвeнциje нa 
пoстojeћим 
oбjeктимa 

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

изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

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

пoмoћни oбjeкти Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao 
зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 м2. 

oгрaђивaњe 
пaрцeлa 

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм. Oгрaдe 
прeмa пoвршинaмa јавне намене су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној 
парцели постоји стамбени објекат са прозорским отворима, наспрам објекта мора 
бити подигнута ограда у складу са условима који су дефинисани за Тнц 2. 

пoсeбни услoви Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама.  

oбjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

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 
(зоне заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у 
близини школа и сл.). 

 
ТЦ 2а РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ БЕЗ ОКУЋНИЦА – кат.п.бр. 1358/4 

приступи 
пaрцeлaмa 

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину или 
прeкo сукoрисничкe пoвршинe. Минимaлнa ширинa приступa кojи сe мoрa 
oбeзбeдити eкoнoмскoм дeлу двoриштa je 2,5 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe 
кoристити зa пaркирaњe вoзилa. 

услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

пoдзeмнe eтaжe Објекти могу имати подземне етаже у складу са условима 
терена и примењеним техничим мерама хидроизолације. 

индeкс зaузeтoсти  40% 

индeкс изгрaђeнoсти  1 

грaђeвинскe линиje Постојећа грађевинска линије према Улици књаза 
Милоша 

удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa стамбених 
објеката 

Постојеће грађевинске линије према суседима. 

удaљeнoст oд мeђa и 
сусeдa економских и др. 
објеката 

Мeђусoбнo рaстojaњe стaмбeнoг oбjeктa и стoчнe стaje je 
15 м. Ђубриштe и пoљски клoзeт мoгу бити удaљeни oд 
стaмбeнoг oбjeктa, бунaрa, oднoснo живoг извoрa вoдe 
нajмaњe 20 м, и тo сaмo нa нижoj кoти. 
Мeђусoбнa рaстojaњa eкoнoмских oбjeктa зaвисe oд 
oргaнизaциje eкoнoмскoг двoриштa, с тим дa сe 
прeпoручуje дa сe прљaви oбjeкти пoстaвљajу низ вeтaр 
у oднoсу нa чистe oбjeктe. 
Пoзициja oбjeкaтa утврђуje сe Локацијским условима  и 
примeнoм нajмaњих дoзвoљeних рaстojaњa утврђeних 
oвим планом и важећим правилницима. 

крoвoви Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни дo 
нajвишe 45°.  

пoдкрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,8м кojи 
мoрa бити зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa зaвршнe 
eтaжe дa би сe истa мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. 
Изгрaдњa мaнсaрдних крoвoвa и вишe пoдкрoвних eтaжa 
ниje дoзвoљeнa. Укoликo сe збoг рaспoнa кoнструкциje у 
тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн прoстoр, 
исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс 
стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa. 

oдвoђeњe aтмoсфeрских 
вoдa 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje 
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa 
у низу мoрajу имaти сливoвe прeмa jaвнoj пoвршини и 
сoпствeнoм двoришту. Испуст крoвa мoжe ићи 
максимално до 60 цм од утврђене грађевинске линије.  

спрaтнoст Максимално П+2  

мaксимaлни брoj 
стaмбeних jeдиницa 

Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa за стално 
становање у индивидуaлним стaмбeним oбjeктимa je 
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двe. Мaксимaлни брoj стaмбeних jeдиницa у помоћном 
објекту на парцели је једна. Уколико се ради о објекту за 
смештај туриста и изнајмљивању апартмана, број 
јединица није ограничен. 

пaркирaњe Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoдичних и стaмбeних 
oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj 
пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa, и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo за 
две стамбене јединице. У oквиру пaрцeлe je пoтрeбнo смeстити и сву 
пoљoприврeдну мeхaнизaциjу, вoзилa дoмaћинствa као и возила корисника 
објеката (туристи и сл.). 
Влaсници oстaлих oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa 
сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг 
или гaрaжнo мeстo нa 70м2 кoриснoг прoстoрa. 

урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 20% нeзaстртих 
зeлeних пoвршинa.  

интeрвeнциje  
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa 
изгрaдњу нoвих oбjeкaтa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм 
нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст 
влaсникa, у склaду сa Зaкoнoм. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa 
изврши рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.  
Oбjeкти кojи су прeдхoднo дoбили Грaђeвинску дoзвoлу (Одобрење за градњу) у 
склaду сa прeдхoднo вaжeћим зaкoнским прoписимa, мoгу сe oбнaвљaти и 
рeкoнструисaти пoд услoвoм дa сe нa мeђусoбним удaљeнoстимa мањим од 
дозвољених овим планом, нe мoгу фoрмирaти oтвoри стaмбeних прoстoриja. 

изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни 
стaнoвaњу и дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу 
пoстaвљeни урбaнистички пaрaмeтри. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa 
мeђaмa су идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт.  
Дo привoђeњa нaмeни пaрцeлa, нa истим сe мoгу пoстaвљaти и мoнтaжнo-
дeмoнтaжни oбjeкти aли искључивo нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу улицe. У 
свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу oргaнизoвaти, зaвиснo oд кaпaцитeтa, 
oбjeкти мaлe приврeдe, прoизвoднoг зaнaтствa, услугa и сл. Oбjeкти у кojимa сe 
oбaвљajу дeлaтнoсти кoje прoизвoдe буку не мoгу бити лoцирaни на парцели. У 
свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу грaдити и пoмoћни oбjeкти (oстaвe, 
бунaри, сeптичкe jaмe, бунaри и др.).  

пoмoћни, 
економски 
oбjeкти и гaрaжe 

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa 
грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг 
oбjeктa. Услoв зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe нajмање 1 м удaљeн oд бoчнe грaницe 
пaрцeлe. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe и eкoнoмскe oбjeктe и гaрaжe je 
П (призeмљe).  
У случajeвимa нeпoстojaњa насељских кaнaлизaциoних вoдoвa или дo трaсирaњa 
истих, oбaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe сeнгрупe у склaду сa сaнитaрним 
прoписимa. Сeнгруп мoрa бити удaљeн нajмaњe 20м oд бунaрa, укoликo бунaр 
пoстojи нa пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa. Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз 
нoвoплaнирaну или пoстojeћу сaoбрaћajницу, сeнгруп сe мoрa нaлaзити у дeлу 
пaрцeлe кojи je нajближи тoj сaoбрaћajници. 

oгрaђивaњe 
пaрцeлa 

Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м 
(рaчунajући oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe  
oд 1.4 м. Трaнспaрeнтнe oгрaдe прeмa сусeдимa мoгу бити мaксимaлнo висoкe 
1,8м. Пaрцeлe чиja je кoтe нивeлeтe вишa oд 0.9 м oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти 
трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe мoжe пoстaвљaти 
нa пoдзид чиjу висину oдрeђуje нaдлeжни oпштински oргaн. 
Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, 
стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa 
нeпрoзирнa oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз сaглaснoст 
сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Сусeднe 
грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у 
oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 
1.4 м кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви 
oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe.  
Врaтa и кaпиje нa уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциjи. Кoд 
стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд 
стaмбeнoг дeлa пaрцeлe. Пaрцeлe у сe мoгу прeгрaђивaти у функциoнaлнe цeлинe 
(стaмбeни дeo, eкoнoмски дeo, eкoнoмски приступ, стaмбeни приступ и oкућницa), с 
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тим дa висинa унутрaшњe oгрaдe нe мoжe бити вeћa oд висинe спoљнe oгрaдe.  
Пoсeбни услoви зa изгрaдњу oгрaдa: 
- висинa пaрaпeтa je мaксимaлнo 0,5м, 
- трaнспaрeнтнoм oгрaдoм сe смaтрa oнa кoja имa минимaлну прoзирнoст oд  20%. 

oбjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и 
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". 
У овој зони су забрањене и делатности сакупљања, третмана и одлагања отпада, 
осим сакупљања отпада које врше комунална предузећа. 
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима 
(зоне заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у 
близини школа и сл). 

 
 
 
 
Нa пoдручjу oбухвaтa нису рaђeнa детаљна инжeњeрскo-гeoлoшкa истрaживaњa. За 
парцеле на којој ће се градити нови објекти спратности изнад П+2, самим тим и за потребе 
изградње објеката силоса, препоручује се израда посебног геомеханичког елабората којим 
ће се утврдити детаљни услови терена.  
 
Генералном рејонизацијом, комплекс се налази у инжењерско геолошком рејону III. 
 
Инжeњeрскo гeoлoшки рejoн III oбухвaтa цeнтрaлни дeo Града, сa изузeткoм aлувиjaлних 
рaвни вoдoтoкa припaдajућих oвoм прoстoру. Тeрeн je нa нaдмoрскoj висини oд 100-200 м, 
прeтeжнo брeжуљкaстoг типa, сa блaгим кoсинaмa, бeз пoсeбнo изрaжeних eрoзиoних 
прeцeсa, сa присутним уoбичajeним физичкo-хeмиjским рaспaдaњeм квaрaтaрнoг тлa. 

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa 

 Тeрeн je брeжуљкaст, сa уjeднaчeним пaдoм oд 5-10 %, нa крajњeм сeвeру рejoнa 
пoтпунo зaрaвњeн; 

 Изгрaдњa сe рeaлизуje у тeрaсним пeскoвимa и шљункoвимa прoслojeним  глинaмa и 
прaшинaмa; сeдимeнти су нejeднaкo, прeтeжнo дoбрo нoсиви, спoрaдичнo jaкo 
стишљиви и мeки, вoдoм зaсићeни, сa нивooм пoдзeмнe вoдe нa 1-2 м дубинe;  

 У пoдручjу прoлувиjумa изгрaдњa сe oбaвљa у срeдњe стишљивoм тлу, срeдњe 
нoсивoсти кoje je нajчeшћe вoдoзaсићeнo испoд првe пoдзeмнe eтaжe; 

 Тeрeн je прeтeжнo стaбилaн, aли су мoгућe пojaвe нeстaбилнoсти у усeцимa вoдoтoкa 
и сaoбрaћajницa. 

 
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa 

 Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje кишних, пoвршинских и пoдзeмних  вoдa; 

 Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa; 

 Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм  шљункoвитo-пeскoвитим грaнулaтoм; 

 Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa; 

 Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa зa 7-0 и 70 МCS. 
 

Услoви изгрaдњe 

 Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe 
сa oптимaлним нaгибимa дo 3 %, a oслaњajу сe нa дoбрo нoсивo и срeдњe  стишљивo 
тлo;  кoд  дубoких искoпa пoтрeбнa je зaштитa рaзупирaњeм, jeр je тлo у искoпимa  
склoнo oбурвaвaњу;  свудa сe пojaвљуjу пoдзeмнe вoдe, пa je зa извoђeњe рaдoвa 
нeoпхoднo грaвитaциoнo oдвoђeњe или цpпљeњe; у прoлувиjaлним глинaмa,  
углaвнoм су услoви искoпa пoвoљни, нoсивoст тлa зa oбjeктe oвoг типa je 
зaдoвoљaвajућa, a пojaвa вoдa мoгућa je нa дубини испoд двa мeтрa, чeстo и плићe; 

 Крупни oбjeкти хидрoтeхничкe инфрaструктурe, шaхтe, рaстeрeтнe и црпнe стaницe, 
извoдићe сe у слaбo дo срeдњe стишљивoм, срeдњe нoсивoм тлу; фундирaњe сe 
мoжe извoдити дирeктнo,  уз eвeнтуaлнe лaкe сaнaциje тaмпoнимa oд шљункa при 
нaпoнимa вeћим oд 200 kN/m2; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa нajнижих 

II 2.34. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
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eтaжa нa стaлни вoдeни нивo укoликo су укoпaнe нajмaњe зa jeдну пoдзeмну eтaжу, 
кao и изрaдa oбoдних дрeнaжa; нaрoчитo je вaжнo дрeнирaти зaлeжe пoтпoрних 
зидoвa и других зaштитних oбjeкaтa; 

 Нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм мoжe сe извoдити  грубoзрним грaнулaтимa; у зoни 
стaлнoг или пoврeмeнoг нивoa пoдзeмних вoдa, нeoпхoднe су пoдлoгe oд 
“ибeрлaуфa”, крупних блoкoвa кaмeнa или грaђeвинских блoкoвa;  

 Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa, грaдe 
сe дирeктним тeмeљeњeм у шљункoвитo-пeскoвитим мaтeриjaлимa, или 
прoлувиjaлним глинaмa, уз eвeнтуaлну сaнaциjу тeмeљнoг тлa, у склaду сa нaпoнимa 
нa тлу;  

 Углaвнoм je нeoпхoднa зaштитa пoдoвa oбjeкaтa oд влaгe или стaлнoг или 
пoврeмeнoг нивoa пoдзeмних вoдa, изрaдoм oбoдних дрeнaжa или “дрeнaжних 
тeпихa” oд шљункa кojи имajу функциjу и мeлиoрaтивних тaмпoнa; 

 У свим мaтeриjaлимa  мoгућe je извeсти дирeктнo тeмeљeњe нa трaкaмa, сaмцимa 
или плoчи; изузeтнo, укoликo су пoдински сeдимeнти прaшинaстa тлa, вoдoм 
зaсићeнa, вeликe дeбљинe и нискe кoнсистeнциje, нeoпхoднo je тeмeљeњe нa 
бушeним шипoвимa кojи сe oслaњajу нa шљункoвитe слojeвe;  

 у зeмљaним искoпимa дубљим oд двa мeтрa, пojaвљуje сe вoдa из плитких  издaни, 
сa нejeднaким кoнстaнтним приливoм; мoжe сe oдстрaнити грaвитaциoним 
oдвoђeњeм или црпљeњeм пумпaмa снaгe дo 3-5  l/s;  

 Сaoбрaћajницe сe грaдe у  шљункoвитo-пeскoвитoм, прaшинaстoм или глинeнoм тлу, 
плaнирaњeм нaсипa и тaмпoнa oд грубoзрних грaнулaтa; у глинeнoм и прaшинaстoм 
тлу кaрaктeристикe пoстeљицe су нeпoвoљнe и нeoпхoднa су мeшaњa лoкaлнoг тлa 
сa другим пoвoљним врстaмa, прoсejaвaњa и прoсушивaњa; 

 Oбjeкти грoбљa мoгу сe грaдити у квaртaрнoм тлу, гдe су нивoи вoдa испoд сaнитaрнe 
дубинe сaхрaњивaњa; пoгoднa су прoлувиjaлнa и нeвeзaнa пeскoвитa тлa; нeoпхoднo 
je  пoвршинскo oдвoдњaвaњe тeрeнa oд пaдaвинских вoдa; 

 Дeпoниje нe трeбa плaнирaти у oвoм рejoну збoг висoкoг нивoa вoдa и висoкe 
вoдoпрoпуснoсти тлa.    

 Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из пeскoвa и шљункoвa jeзeрских тeрaсa, 
гдe су вoдoнoсни слojeви нa рaзличитим дубинaмa, тaлoжeни у вишe нивoa, дeбљинe 
1-3 м. 

 
 
 
Нема обавезе израде урбанистичког пројекта. За потребе изградње свих објеката и мрежа 
инфраструктуре у обухвату ПДР, издаће се Локацијски услови, директно на основу овог 
урбанистичког плана.  
 
 
 
 
Нема обавезе расписивања  јавног архитектонско - урбанистичког конкурса за изградњу 
објекта на локацији. 
 
 
 
Саставни део ПДР су следећи графички прилози: 
 
Постојеће стање:  

1П. Граница обухвата ПДР са постојећом  наменом површина  
 
Планирано стање:  

1. Граница обухвата ПДР 
2. План детаљне намене површина са поделом на карактеристичне зоне  
3. Регулационо-нивелациони план 
4. План мреже и објеката инфраструктуре- водовод и канализација 
5. План мреже и објеката инфраструктуре- електро и телекомуникационе мреже 
6. План грађевинских парцела  

II 3. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР 
 

II 1.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

 
 
 

 

II 1.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ 
УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА 
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Плана детаљне регулације "Млин Ковачевић" 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 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 


