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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 ______2017. гoдинe, дoнeлa je: 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА 
 
 
 
 
 
 
 
Правни основ за израду ПДР-е садржан је у одредбама: 
- Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука 
УС, 24/11, 121/2012, 42/2013- одлука УС и 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014. и 145/2014.);  
- Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. гласник 
РС", бр. 64/2015); 
- Стaтута града Шапца (“Сл. лист града Шaпца” бр. 32/08); 
- Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Центар 5" у Шапцу ("Сл. лист града Шапца", 
бр. 18/2015); 
- Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације "Центар 5" у Шапцу ("Сл. лист града Шапца", бр. 18/2015) 
 
 
 
 
Плански основ за израду ПДР је садржан у одредбама ПГР "Шабац" - ревизија (“Сл. 
гласник града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 18/15 и 23/15). 
 
 
 
Подручје обухвата су у складу са ПГР "Шабац" - ревизија ("Сл. лист града Шапца", бр. 
18/15),  делови основног градског блока 5 омеђеног улицама: Војводе Мишића, Владе 
Јовановића, Грмићка и Масарикова у Шапцу, и то разрада блокова 5а и 5б, док су за блок 
5в услови изградње дефинисани кроз ПГР Шабац-ревизија.   
Због ближег дефинисања и приказа инфраструктурних потреба за планиране капацитете и 
намене у предметном ПДР, граница обухвата дата је осовинским линијама ободних 
саобраћајница (Војводе Мишића, Владе Јовановића, Грмићка и Масарикова) а улице Нова 
1 и Нова 2 су комплетне у обухвату ПДР-а. За остало земљиште блока 5в (к.п. бр. 5542 и 
5598/1)  услови су дефинисани кроз ПГР Шабац-ревизија, те нису предмет разматрања 
овог ПДР-а. 
 
Укупна површина обухвата од око 5,75 hа. 
У обухвату Плана су целе и делови следећих кат. парцела КО Шабац:  
5552,5546/1,5553,5555,5546/3,5546/2,5546/4,5556/2,5556/1,5545,5543/2,5543/1,5560,5562,55
75/3,5590/1,5591,5575/1,5575/2,5592,5599/1,5599/2,5602/3,5602/1,5552, 
5546/1,5553,5555,5546/3,5546/2,5546/4,5556/2,5556/1,5545,5543/2,5543/1,5560,5562 
5575/3,5590/1,5591,5575/1,5575/2,5592,5599/1,5599/2,5602/3,5602/1, 5541/2, 5541/3, 5541/4, 
5541/5, 5541/1, 5588, 5590/2, 5589/2, 5593/2, 5594/2, 5598/2, 5597/2, 5610/3, 5602/2,5633, 
5597/1, 5594/1, 5531, 5530, 5529, 5532, 5536/1, 5589/1, 5536/2, 5536/3, 5595 5596, 5610/2, 
5610/1, 5614/1, 5614/2, 5617, 5618, 5619, 5623, 5631, 5626, 5627/1, 5627/2, 5628, 5629, 5630, 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
"ЦЕНТАР 5" У ШАПЦУ 

I  ОПШТИ ДЕО 

I 1. ПРАВНИ ОСНОВ 

I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ  

I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
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5666/2, 5671/1, 5685, 5686, 5696, 5698, 5671/2, 5666/1, 5671/3, 5684, 5699, 5700, 5704/2, 
5704/1, 5701, 5682, 5681, 5678, 5672,5652, 5642, 5632, 5645 5644, 5643, 5635, 
5634,14416,14418/1,14419,5705. 
Бројеви катастарских парцела приказани су на катастарско топографској подлози. 
Подручје израде плана и граница обухвата Плана приказана je у графичком делу. Граница 
плана дефинисана је по границама катастарских парцела и делимично координатама 
преломних тачака означених на подлози са границом обухвата (Графички прилог «Границе 
плана»).  

 
 
 
Према ПГР "Шабац" - ревизија ("Сл. лист града Шапца", бр. 18/15 и 23/15), простор 
основног блока 5 подељен је на (под)блокове 5а, 5б и 5в, а у граници обухвата ПДР-а су 
блокови 5а и 5б, док је блок 5в дефинисан кроз ПГР "Шабац" – ревизија. 
 

 
Слика: 
Извод из ПГР Шабац-ревизија 
(блокови 5а, 5б и 5в) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок бр: 5а, 5б 
Назив: "Центар 5"  
Плански документ: Обавезна израда ПДР - приоритет 
Доминантна намена: Ц1 (зона градског центра), С1 (градске стамбене зоне већих 
густина), С2 (опште стамбене и мешовите зоне у насељима средњих густина), С3 
(зоне ретких насеља и породичне изградње), ЈО (јавни објекти), ОО (основно 
образовање), ОС (средње образовање), ЈП (јавне површине), И3 (трафо Станице).  
Усмеравајуће одредбе: Објекти уз улице Масарикову и Војводе Мишића се граде у 
континуираном, непрекинутом низу до коте утврђене висинске регулације, односно у складу 
са условима надлежног завода за заштиту споменика културе. 
Такође је дата висинска регулација за улицу Владе Јовановић. 
Према „Плану саобраћаја, регулације, нивелације, грађевинске линије“ задржава се 
постојећа регулација ободних улица Масарикова, В. Мишића, В. Јовановић и Грмићска, дуж 
предметног блока. 
Унутар блоковске саобраћајнице су дефинисане из разлога обезбеђења безбедоносних 
услова за објекте образовања. Приликом израде ПДР, може се предложити другачије 
решење, поштујући безбедоносне услове школског комплекса. Планирати изградњу 
дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV и (или) за доградњу објекта и капацитета постојеће 
ТС "Милева Косовац". 
 

• ПДР-ом редефинисати услове за изградњу ТК кабловског подручја N°1 из 
постојећег урбанистичког пројекта - УП за изградњу и реконструкцију приступне 
мреже на подручју кабла Nº1 АТЦ "Шабац" (353-2-5/11-11 од 25.11.2011.), који 
није реализован. 

 

I 4. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «ШАБАЦ» - РЕВИЗИЈА
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Даје се извод и за блок 5в, јер је део основног блока 5, и од утицаја на концепцију 
уређења простора.  
У том блоку су новоформиране саобраћајнице, приступне улице, пре свега школском 
комплексу, као и играђеном стамбеном објекту П+4+Пк и планираном стамбено пословном 
објекту према претходној планској документацији, спратности  до П+5+Пс. 
Блок бр: 5в 
Назив: "Центар 5"  
Плански документ: ПГР - Ревизија  
Доминантна намена: Ц1 (зона градског центра), С1 (градске стамбене зоне већих 
густина), ЈП (јавне површине), И3 (трафо станице). 
Усмеравајуће одредбе: За постојећи објекат инвестиционо и текуће одржавање.  
 
За планирани објекат (у бл. 5в) се дефинишу услови у складу са стеченим обавезама. 
Спратност: максимално седам надземних етажа (П+5+Пс), максималан број станова 110, 
минималан број паркинг/гаражних места 75. Недостајући број паркинг места се обезбеђује 
на површини јавне намене. Максимални хоризонтални габарит је дефинисан графичким 
прилогом. Инвеститор није у обавези да обезбеди зелене површине унутар сопствене 
парцеле. Изградити дистрибутивну трафо-станицу 20/0.4кV "Центар 5" на делу кат.парцеле 
5588 К.О.Шабац. 
 
Ц1 (зона градског центра) 
Зона градског центра се не дефинише графичким прилогом, обзиром да се ради о 
мултифункционалним зонама у којима није могуће дефинисати доминантну намену. Услови 
се односе ИСКЉУЧИВО на подручја са ознаком Ц1 у којима је условљена израда планова 
детаљне регулације (блокови: 1, 2а, 5а, 5б, 23, 26б, 30в), односно у случају измене 
важећих планова детаљне регулације (блокови: 4, 7, 8, 25).   
 
Само у блоковима: 3, 5в, 6a, 9, 26 (а, в, г), 30а, 32, 33, 39б, 40, 41 са ознаком Ц1, могу се 
користити повољнији урбанистички показатељи и корективни фактори за паркирање  
(комерцијални простор) и зелене површине. Сви остали услови се утврђују у складу са 
доминантном наменом парцеле. 
Приликoм дoнoшeњa нoвих урбaнистичких плaнoвa или изрaдe урбaнистичких прojeкaтa, 
издавања Локацијских услова, мoрa сe пoштoвaти дoминaнтнa нaмeнa зoнe и усмеравајуће 
одредбе које су дефинисане посебним условима за сваки појединачни блок.  
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: уређење 
центара насеља унапређењем постојећих и уношењем нових садржаја; уређење површина 
јавне намене: улица и тротоара, површина око и испред објеката јавне намене и објеката у 
јавној употреби, постављање споменика, спомен обележја и скулптура; обнова и уређење 
зелених површина, и опремање урбаним мобилијаром (стазе, клупе, осветљење, 
игралишта за децу и др.); обезбеђење јавног паркиг простора и др.; реконструкција јавних 
објеката, а по потреби доградња, надзиђивање или изградња нових (објекти предшколске 
установе спортски терени и др.); комунално опремање и побољшање хигијенских услова. 
Постављање привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се програмом 
постављања привремених објеката. Јавне површине се морају пројектовати и градити тако 
да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, 
кретање, боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником. 
 
С1 (градске стамбене зоне већих густина) 
Приликoм дoнoшeњa нoвих урбaнистичких плaнoвa или изрaдe урбaнистичких прojeкaтa, 
издавања Локацијских услова, мoрa сe пoштoвaти дoминaнтнa нaмeнa зoнe и усмеравајуће 
одредбе које су дефинисане посебним условима за сваки појединачни блок.  
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: уређење површина 
јавне намене: улица и тротоара, површина око и испред објеката, постављање споменика, 
спомен обележја и скулптура; обнова и уређење зелених површина, и опремање урбаним 
мобилијаром (стазе, клупе, осветљење, игралишта за децу, мањих спортских игралишта и 
др.); обезбеђење јавног паркиг простора и др; реконструкција јавних објеката, а по потреби 
доградња, надзиђивање или изградња нових (објекти предшколске установе спортски 
терени и др.); комунално опремање и побољшање хигијенских услова. Постављање 
привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се програмом постављања 
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привремених објеката. Јавне површине се морају се пројектовати и градити тако да 
особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, 
боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником. 
Ако се на парцели гради објекат за 20 и више станова а у радијусу од 100м нема дечијег 
игралишта за узраст 0-6 година на површини јавне намене, обавеза инвеститора је да 
обезбеди површину од 50м2 за ту намену, на сопственој парцели. 
 
С2 (опште стамбене и мешовите зоне у насељима средњих густина) 
Приликoм дoнoшeњa нoвих урбанистичких планова или изрaдe урбaнистичких прojeкaтa, 
издавања Локацијских услова, мoрa сe пoштoвaти дoминaнтнa нaмeнa зoнe и усмеравајуће 
одредбе које су дефинисане посебним условима за сваки појединачни блок.  
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: уређење површина 
јавне намене: улица и тротоара, површина око и испред објеката, постављање споменика, 
спомен обележја и скулптура; обнова и уређење зелених површина, и опремање урбаним 
мобилијаром (стазе, клупе, осветљење, игралишта за децу, мањих спортских игралишта и 
др.); обезбеђење јавног паркиг простора и др; реконструкција јавних објеката, а по потреби 
доградња, надзиђивање или изградња нових (објекти предшколске установе спортски 
терени и др.); комунално опремање и побољшање хигијенских услова. Постављање 
привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се програмом постављања 
привремених објеката. Јавне површине се морају се пројектовати и градити тако да 
особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, 
боравак и рад, а све у складу са важећим Правилником. 
Ако се на парцели гради објекат за 20 и више станова а у радијусу од 100м нема дечијег 
игралишта за узраст 0-6 година на површини јавне намене, обавеза инвеститора је да 
обезбеди површину од 50м2 за ту намену на сопственој парцели. 
 
ЈО, ЈП (објекти и површине јавне намене) 
У oвoj зoни сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe пoстojeћих објеката и површина јавне намене 
(објекти јавних служби). Јавни објекти су дефинисани на основу постојећег стања али се  
подразумева да је могућа трансформација власништва у складу са законом 
(приватизација јавних предузећа и сл.). Такође, објекти и површине јавне намене могу 
постојати и на земљишту које није означено као површина јавне намене ако се то утврди 
ПДР. 
Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене су све 
оне које утичу на подизање стандарда делатности. Становање није дозвољено. 
 
О (образовање) 
Зoнe нaмeњeнe oбрaзoвaњу (свe кaтeгoриje шкoлских oбjeкaтa) oбухвaтилe су пoстojeћe 
лoкaциje. Нoвe лoкaциje нису плaнирaнe aли сe oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa 
oбрaзoвaњa мoгу фoрмирaти и у свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe 
прoписaнe услoвe.  
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм 
нaмeнoм oбрaзoвaњa (предшколско, oснoвнo, срeдњe и висoкoшкoлскo): шкoлe, 
библиoтeкe, учeничкe рaдиoницe и лaбoрaтoриje, дeчиja и спoртскa игрaлилиштa, 
фискултурнe сaлe и сл. Искључивo je зaбрaњeнa изгрaдњa стaмбeних и пoслoвних 
oбjeкaтa. Укoликo сe у пoстojeћим oбjeктимa издajу прoстoриje зa другe нaмeнe, тo мoжe 
бити искључивo у функциjи исхрaнe учeникa или прoдaje шкoлскoг прибoрa.  
Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене су све 
оне које утичу на подизање стандарда делатности: тргoвинa нa мaлo   искључивo хрaнe и 
бeзaлкoхoлних пићa, кaнтинe, објекти за истрaживaњe и рaзвoj. 
Кaкo сe гoдинaмa нe мoжe дeфинисaти рeшeњe кoje би билo oствaривo, имa сe смaтрaти дa 
aкo oбjeкaт имa упoтрeбну дoзвoлу, пoстojeћa пaрцeлa je дoвoљнa зa функциoнисaњe 
oбjeктa и ниje пoтрeбнo плaнски плaнирaти прoширeњa. 
У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм нa тeрeну (шкoлским oбjeктимa у 
цeнтрaлним грaдским блoкoвимa je нeмoгућe oбeзбeдити слoбoдaн, припaдajући прoстoр у 
склaду сa нoрмaтивимa jeр су или грaђeнe кaдa нoрмaтиви нису били утврђeни или je 
њихoвa изгрaдњa зaвршeнa a дa сe прeдхoднo ниje прибaвилo пoтрeбнo зeмљиштe). 
Предходним урбанистичким плановима је дефинисано да, aкo шкoлa имa упoтрeбну 
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дoзвoлу, пoстojeћa пaрцeлa je дoвoљнa зa функциoнисaњe oбjeктa и ниje пoтрeбнo плaнски 
плaнирaти прoширeњa. 
Зa нoвe кoмплeксe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 25 m2 пoвршинe пaрцeлe пo 
учeнику у jeднoj смeни. 
Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4,5 m. 
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 
приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Овај услов се мора обезбедити код ОШ "Николај 
Велимировић". 

 
И (објекти, мреже и коридори инфраструктуре) 
Зoнe инфрaструктурних кoридoрa нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe 
сaoбрaћajнe, дoвoднe, oдвoднe и oстaлe инфрaструктурнe мрeжe (нискoгрaдњa и 
висoкoгрaдњa) и прaтeћих прoстoриja зa нaдзирaњe функциoнисaњa мрeжa и урeђaja. 
Унутaр зoнa инфрaструктурних кoридoрa нe мoжe сe oдвиjaти изрaдњa oбjeкaтa нити 
прoстoриja стaмбeнe нaмeнe, нити oстaлих oбјеката висoкoгрaдњe oсим нaвeдeних у 
прeдхoднoм стaву.  
Смернице за спровођење планираних решења Плана су за ову врсту објеката дефинисане 
су у Плану, и дата је могућност да се урбанистичким плановима или урбанистичким 
пројектима дефинишу нове или друге локације. 
 
Висинска регулација је обавезан критеријум и представља корективни фактор 
максимално дефинисане спратности и у следећим улицама: Масарикова, Војводе 
Мишића (од раскрснице са Масариковом до раскрснице са Жике Поповића), Владе 
Јовановића (од раскрснице са Карађорђевом до раскрснице са Норвешком. 
За изградњу и реконструкцију објеката за које је плански основ Ревизија ПГР, висинска 
регулација је обавезујућа. У случају измене ПДР, висинска регулација је обавезујућа. 
Одступања од дефинисаних висинских кота су дозвољена максимално до 20cm. 
Висинска регулација је дефинисана максималном висином венца.  
Објекти који су утврђени као непокретно културно добро, који су у поступку проглашења за 
непокретно културно добро, као и вредни објекти градске архитектуре проглашени од 
стране надлежног Завода за заштиту споменика културе из Ваљева, и објекти који се овим 
планом штите, задржавају постојећу висинску регулацију. Ови објекти су означени као 
''зона у којој се задржава постојећа висинска регулација''. 
 
 
 
Напомена: Подаци о парцелама преузети са Knweb. 
I 4.1. ВЛАСНИЧКИ СТАТУС ЗЕМЉИШТА 
На графичком прилогу "Власнички статус земљишта" приказане су површине у 
државној својини, на којима су основна школа „Николај Велимировић“, средња 
Економско трговинска школа и основна и средња музичка школа „Михаило 
Вукодраговић“,  Здравствени центар „Лаза К.Лазаревић“, ЈУ-банка А.Д.Београд, 
филијала Шабац и Институт заштите на раду, Нови Сад, Републички завод за статистику 
Шабац као и јавне саобраћајне површине.  
 
I .2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 
Блок 5 се налази у најужој централној градској зони.  
Урбана матрица блока формирана је у 19.в., што је видљиво на најстаријим сачуваним 
плановима, на којима се препознају трасе четири улице које уоквирују основни блок 
(Центар 5).  
Поред становања, заступљене су и друге намене: пословање и јавне функције. 
Образовне институције (школе) у овом блоку својом архитектуром и положајем одређују 
карактер блока, али и централног подручја града. 
Подела карактеристичних просторних целина на зоне, дата је по критеријуму 
диспозиције групације објеката у блоку, односно са аспекта преовлађујуће и пратећих 
намена, које су у саставу јавног и осталог грађевинског земљишта и приказана је на 
графичком прилогу "Постојећа намена површина".  
 
У оквиру јавних функција се издвајају: 

I 5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
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- образовање 
- јавне службе  
 
ОБРАЗОВАЊЕ 
Зона образовања је заправо школски комплекс где функционишу средња Економско 
трговинска школа, основна школа "Николај Велимировић" и основна и средња Музичка 
школа "Михаило Вукдраговић". Како међусобним споразумом функционишу кроз 
заједничко коришћење неких објеката и игралишта, неопходну диференцијацију постижу 
формирањем школских дворишта, те постављањем ограда и капија. Ограде њихових 
дворишта ни приближно не прате границе катастарских парцела школског комплекса. 
Школски комплекс у постојећем стању захвата три катастарске парцеле у укупној 
површини од 13355м2. Постоји потреба формирања приступа противпожарном возилу 
објектима школског комплекса, нарочито Основне школе, коима се за сада може прићи 
посредно преко парцеле Економске школе. 
Основна школа "Николај Велимировић",  као матична школа смештена у Шапцу, има и 
издвојена (подручна) одељења ван  обухвата Плана и то у селима: Богосавцу, Добрићу, 
Цуљковићу и  Радовашници. 
Школа је укњижена као корисник на к.п.бр. парцели 5632 са површином од 7567 м2 и као 
сукорисник са Економском и Музичком школом на к.п.бр.5642 која је укупне површине 
1619м2. 
Школа располаже са 1180 м2 наставног простора ( класичне учионице(19), кабинети са 
лабораторијама (4), радионица за Техничко образовање, мала сала за физичко) и 946 м2  

пратећег простора (библиотека, канцеларије, ходници и холови, санитарни чвор и остало).  
Школа има само дистрибутивну  кухињу  која поред матичне школе  снабдева и све 
подручне школе. У матичној школи услуге дистрибутивне кухиње користи  150-200 деце. 
Настава физичког васпитања обавља се у малој сали, површине 152 м2 , састоји се од 
главне сале,  мушке и женске свлачионице и санитарних чворова. Поред сале се налази 
зубна амбуланта у којој  раде један лекар и један стоматолошки  техничар. Не постоји 
просторна могућност изградње сале те се комбиновано користи и новоизграђена 
фискултурна сала на парцели Економске школе. 
Школско двориште се састоји од зелених површина, платоа за одмор и спортских  терена 
(мали фудбал, кошарка, одбојка и рукомет). На парцели школе су и  помоћни објекти, од  
којих је већи део у лошем грађевинском стању и углавном нису у функцији, осим 
радионице и котларнице/подстанице. Школа ради у две смене, са стално запосленим 
педагогом и психологом. Да би деца похађала наставу у једној смени неопходно је још 
осам учионица. 
 
Економско-трговинска школа Шабац 
Објекат школе  до улице Масарикова је вредан објекат градитељског наслеђа, према 
условима Завода за заштиту споменика културе Ваљево, тако да су  прописани  услови 
чувања, одржавања и коришћења, као мере техничке заштите.  
Школа је укњижена на кат. парцели бр. 5633 са површином од  4169 м2 и као сукорисник са 
основном школом „Николај Велимировић“ и Музичком школом на к.п.бр.5642 која је укупне 
површине 1619м2, и има два подручја рада: трговина, угоститељство и туризам. 
У реализацији теоретске и практичне наставе користи се простор у две школске зграде - 
главној згради (спратности С+П+3) и мањем објекту (П+1), као и у новом објекту 
фискултурне сале.  
 У главном школском објекту су смештени:  класичне и специјализоване учионице,  
кабинети (за наставне области: пословна информатика, трговинско пословање, 
кулинарство и услуживање, савремена пословна коресподенција, рачунарство и 
информатика и рачуноводство), свечана сала (око 104м2), административни део и остали 
пратећи простор.  
Пракса трговинског пословања се обавља у специјализованом кабинету са елементима 
продавнице.У другом школском објекту су  класичне учионице и библиотека, са фондом од 
око 10000 књига. 
Школско двориште има површину од 1007 м2, а спортски  терени (1728 м2), који се користе 
у настави, и за ваннаставне активности су опремљени за мали фудбал и кошарку.  
Школа има нову салу за физичко васпитање (око 1200м2) и сала се користи комбиновано 
са друге две школе.    
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Школа ради у две смене, а од стручних сарадника школа има  педагога,  психолога и 
библиотеката. 
Део школских просторија повремено користи и Факултет за услужни бизнис, из Новог 
Сада. 
Уз одличну организацију теоретске и практичне наставе, и комбинованог коришћења 
капацитета укупног школског комплекса са остале две школе, школа ради на граници 
максимума. 
 
Музичка школа «Михаило Вукдраговић» (основна и средња) 
Објекат школе  је у вредан објекат градитељског наслеђа, према условима Завода за 
заштиту споменика културе Ваљево, тако да су  прописани  услови чувања, одржавања и 
коришћења, као мере техничке заштите. 
Објекат музичке школе се налази на к.п.бр. 5632 која је укњижена као корисништво 
основне школе „Николај Велимировић“ са површином од 7567 м2 а Музичка школа је 
укњижена као сукорисник са Економском и основном  школом на к.п.бр.5642 укупне 
површине 1619м2. 
У саставу школе раде Основна и Средња музичка школа, а постоје и  припремна  настава 
и то:  музичко забавиште (деца са навршених 7 година), и припремни разред (деца са 
навршених 8 година). 
Настава се обавља у једном објеку (П+1), а у саставу објекта су: класичне и учионице за 
индивидуалну  наставу (са укупно 684 м2 учионичког  простора), кабинет за информатику, 
сала за концерте, библиотека - медиотека (35 м2), административни део,  простор ђачког 
клуба (55 м2) и остали  пратећи простор (радионица, санитарни блок и сл.). Сала која се 
тренутно користи  као концертна (испитна) сала, је величине 108 м2 и капацитета 100-110 
места. Сала је реконструисана и за сада испуњава потребе школе. Библиотека располаже 
књигама, нотним материјалом, плочама, видео опремом, часописима и другом 
литературом која углавном задовољава потребе школе за нормалним радом.  
У поступку је израда пројекта за реконструкцију и промену намене таванског (високи 
таван) у корисни простор на главном објекту, што би било око 1800м2 корисне површине, и 
довољно за планирани обим пословања. 
Школа нема салу за физичко васпитање и сале се користе комбиновано од друге две 
школе.    
Школа има шестодневну радну недељу,  ради у две смене и има запослене психолога и  
педагога.  
 
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
У оквиру ове зоне налази се: Републички завод за статистику Србије – Одељење 
статистике у Шапцу и Национална служба за запошљавање. На к. парцели бр. 5634 
налази се Национална служба за запошљавање, а Републички завод за статистику 
налази се у склопу објекта банке на к. парцели бр. 5530. 
Одељење статистике у Шапцу налази се у улици Војводе Мишића. Општине које покрива 
Републички завод за статистику Србије су: Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, 
Лозница, Љубовија, Мали Зворник и Шабац 
Национална служба за запошљавање Шабац, покрива читаву општину, а има и три 
испоставе (у Богатићу, Владимирцима и Коцељеви). Служба је смештена у објекту,  у 
Масариковој улици који је део зоне "Старо градско језгро Шапца", а улични део објекта је 
имао третман предходне заштите и био је на списку  евидентираних културних добара, од 
стране Завода за заштиту споменика културе Ваљево, тако да су  у претходном периоду 
прописивани  услови чувања, одржавања и коришћења, као мере техничке заштите. 
Објекат је са спратношћу П+1 и осим канцеларијског и пратећег простора има и малу 
свечану салу (око 35 м2).   
 
СТАНОВАЊЕ 
У оквиру зоне становања у обухвату плана улични објекти су углавном постављени на 
регулационим линијама улица.  
Парцеле су великих дубина, под углом у односу на регулацију улице, са пролазима или 
пасажима на објектима до регулације. У унутрашњости дворишта, зависно од ширине 
парцеле грађено је у дворишним низовима или као самостални објекти, двострано или 
једнострано.  
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Скоро сви приземни објекти у намени становања су лошег грађевинског стања тако да су 
скоро сви или за реконструкцију или рушење. 
Парцеле су са једним или више корисника и објеката. Велики је број помоћних објеката 
лошег грађевинског стања. 
Велики проблем представља недостатак простора за стационарни саобраћај јер су 
постојећи пролази и пасажи углавном недовољне ширине за пролаз возила или су пак 
дворишта преизграђена те нема места за паркирање..  
Сукориснички делови парцела су углавном неуређени. Пословног простора у 
унутрашњости блока практично нема. 
 
У блоку су препознатљиве зоне: 
– Низ уз ул. Масарикова  
У оквиру је централне градске зоне, постоји већи број вредних објеката градитељског 
наслеђа, које приликом уређења и обликовања простора треба адекватно третирати и 
истаћи као елеменат оплемењивања простора. 
 
– Низ уз ул. Војводе Мишића 
Основна карактеристика овог низа су мале, преизграђене парцеле, преовлађујуће 
спратности П+1, без паркинг простора. У приземном делу је пословни простор, а на 
спратном стамбени. Два објекта се воде као вредни објекти архитектонског наслеђа.  

 
– Низ уз ул. Владе Јовановића Део блока изграђен углавном породичним стамбеним или 
самбено-пословним објектима претежно на индивидуалним парцелама. Улични објекти су 
постављени на регулациону линију улица, а у неким случајевима долази до одступања у 
дубину парцеле.  
- Зона ул. Грмићске 
Евидентан је проблем у недостатку колског приступа дворишту стамбеног објекта П+4 у 
Грмићкој улици као и трафо-саници у унутрашњости блока.  Грађевинска линија у 
Грмићској улици средишним делом одступа од регулационе линије, а остатак је задржао 
грађевинску линију на регулацији. 
 
- Парцеле оријентисане ка средишту блока 
На графичком прилогу „Постојећа намена површина“ препознају се парцеле које у 
постојећем стању немају приступ на јавну површину, или им се кроз решење саобраћаја 
(блок 5в) из ПГР-а-ревизија, „отвара“ приступ на јавне саобраћајне површине. 
 
1.6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
За потребе израде ПДР прибављени су услови комуналних предузећа и других 
институција која се налазе у документационој основи плана, и који су уграђени у планска 
решења. 
 
Табела: Преглед прикупљених података и услова надлежних институција 
НAЗИВ УСТAНOВE ИЛИ ПРEДУЗEЋA БРОЈ И 

ДAТУМ 
ЗAХТEВA 

БРOJ И ДAТУМ 
ПРИСПEЋA 

ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд,  
Огранак Шабац 

01-892 од 
01.08.2016. 

8.Л.1.0.0-207283/2 од 
07.09.2016. 

   
Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ" Србија,  
АД Београд, Извршна јединица Шабац 

01-892 од 
01.08.2016. 

01-1111, дана 
26.09.2016. 

ЈКП „Стари град“, Шабац 01-377 од 
30.03.2016. 

6584  
03.11.2016. 

ЈКП „Топлана-Шабац“, Шабац 
Одељење гасификације 

01-892 од 
01.08.2016. 

01-1101/16, дана 
04.08.2016. 

ЈКП „Топлана-Шабац“, Шабац 
Одељење топлификације 

01-892 од 
01.08.2016. 

01-1101-1/16, дана 
30.08.2016. 

ЈКП „Водовод-Шабац“, служба развоја и инвестиција 01-892 од 
01.08.2016. 

Р-153/16, дана 
02.08.2016. 

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

01-377 од 
30.03.2016. 

1103-2, дана 
15.04.2016.г. 
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Република Србија, Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне 
ситуације у Шапцу 

01-377 од 
30.03.2016. 

09/34/4бр217-3221/16-
1, дана 08.04.2016. 
 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
Сектор за ученички и студ. стандард и инвестиције 

01-377 од 
30.03.2016. 

350-01-8/2016-05, дана 
06.04.2016. 

Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, Ваљево 01-377 од 
30.03.2016. 

181/1, дана  
25.07.2016. 

Република Србија, Завод за заштиту природе Србије, Нови 
Београд 

01-377 од 
30.03.2016. 

020-685/3,  дана 
22.04.2016. 

Република Србија, Републички хидрометеоролошки завод, 
Београд 

01-377 од 
30.03.2016. 

92-III-I-49/2010 od 
07.07.2010.г. услови 
добијени за потребе 
израде ПП 

Република Србија, Републички сеизмолошки завод, 
Београд 

01-377 од 
30.03.2016. 

02-237/16 дана 
01.04.2016. 
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Појмовник  
1) Доминантна намена је основна намена зоне. 
2) Компатибилна намена је дефинисана намена у складу са основном наменом зоне. 
3) Правило "сличности садржаја"- је посебно дозвољена намена у складу са неком од 
дефинисаних, ако није производна активност, и не производи негативне утицаје на 
околину.  
4) Блок – део градског простора оивичен јавним саобраћајним површинама; 
5) Грађевинска парцела – грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са 
приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за 
изградњу. 
6) Матична парцела је и катастарска парцела у традиционалном начину изградње у Шапцу 
из које су издвојене парцеле под објектима и сукорисничка/сувласничка парцела, преко које 
се приступа појединачним парцелама. 
6) Угаона грађевинска парцела – грађевинска парцела која се налази на углу блока и има 
приступ на најмање две саобраћајне површине регулационе ширине минимално 8,0 m. 
Угаона грађевинска парцела има две предње и две бочне границе парцеле. 
7) Фронт грађевинске парцеле – ширина грађевинске парцеле према приступној 
саобраћајној површини. 
8) Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) – бруто развијена грађевинска 
површина јесте збир површина свих надземних и подземних корисних етажа објекта, 
мерених у нивоу подова свих делова објекта – спољне мере ободних зидова (са облогама, 
парапетима и оградама). У прорачуну поткровље се рачуна као 60% површине испод 
висине од 1,20м од коте пода поткровља, док се остале надземне етаже не редукују. 
Подземне корисне етаже се рачунају као 60% површине. Подземне гараже и подземне 
подстанице грејања, котларнице, станарске оставе, трафостанице итд, не рачунају се у 
површине корисних етажа. Бруто развијена површина етаже је површина унутар спољне 
контуре зидова, односно збир површина свих просторија и површина под конструктивним 
деловима зграде. 
9) Индекс изграђености – индекс изграђености парцеле јесте однос (количник) бруто 
развијене грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине 
грађевинске парцеле;  
10) Индекс заузетости – однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима; 
11) Висина објекта – висина венца крова код објеката са поткровљем или врха ограде код 
објеката са повученим спратом, у равни фасадног платна, од коте приступног тротоара. 
Изражава се у метрима дужним. 
Венац крова је пресек кровне равни са равни фасадног платна. 
12) Спратност објекта – број спратова, који се броје од првог спрата изнад приземља па 
навише. Као спратови не рачунају се приземље, подрум, сутерен и поткровље. Број 
спратова зграде чији су поједини делови различите спратности исказује се бројем спратова 
највишег дела зграде. Изражава се описом и бројем надземних етажа, при чему се подрум 
означава као По, сутерен као Су, приземље као П, надземне етаже бројем етажа, 
поткровље као Пк, а повучена етажа као Пс. 
13) Приземље – прва етажа у згради изнад подрума и сутерена, или изнад нивоа терена 
(ако зграда нема подрум или сутерен) на висини до 1,2 m од од коте приступног тротоара. 
14) Спрат – ниво у згради који се налази изнад приземља а испод кровне конструкције или 
поткровља.  
15) Повучени спрат – Повученом етажом се сматра фасадно платно последње етаже, 
односно повучено минимално за 1,5 m у нивоу пода од предње и задње фасаде нижих 
спратова, максималне висине 3,8м од коте пода поткровља до највише тачке крова. 
16) Поткровље – ниво у згради који је у целини изграђен унутар кровне конструкције 
зграде, са надзиком висине до 1,6 m од коте пода последње етаже при чему максимална 
висина слемена не може бити већа од 4,5м од коте пода поткровља. 
17) Мансарда – Мансардни кров није дозвољен.  
18) Ниска спратност – спратност објеката до П+1+Пк. 

II  ПЛАНСКИ ДЕО 
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19) Кота приземља објекта – кота пода приземне етаже, дефинисана као удаљење од 
коте приступног тротоара. 
20) Надземна етажа –део објекта изнад површине терена, чија је кота пода минимално 
0,15 m од коте приступног тротоара. 
18) Постојећи објекат – објекат који је евидентиран на ажурној геодетској подлози. 
19) Доградња објекта – извођење грађевинских и других радова којима се изграђује нови 
простор ван постојећег габарита објекта, као и надзиђивање објекта, и са њим чини 
грађевинску, функционалну или техничку целину; 
20) Реконструкција објекта – извођење грађевинских радова на постојећем објекту у 
габариту и волумену објекта, којима се: утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају 
конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта или 
повећава број функционалних јединица; 
21) Адаптација објекта је извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, 
којима се: врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, 
постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на стабилност и 
сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче 
на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине.  
22) Санација објекта је извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту 
којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена конструктивних 
елемената објекта, којима се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних 
објеката, саобраћаја и животне средине.  
23) Инвестиционо одржавање је извођење грађевинско-занатских, односно других радова 
у зависности од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења објекта у току 
експлоатације.  
24) Слободностојећи објекат – објекат који је удаљен од бочних и задње границе 
грађевинске парцеле. 
25) Једнострано узидани објекат – објекат који је узидан на једну бочну границу 
грађевинске парцеле. 
26) Двојни објекат – два објекта узидана на заједничку бочну границу парцеле. 
27) Двострано узидани објекат – објекат који је узидан на обе бочне границе грађевинске 
парцеле. 
28) Низ објеката – минимално три објекта узидана на бочне границе парцеле, од којих је 
средњи објекат обавезно узидан на обе бочне границе грађевинске парцеле. 
29) Регулациона линија – линија која раздваја површине одређене јавне намене од 
површина друге јавне или остале намене. 
30) Формирана регулација – регулација блока, која у постојећем стању задовољава 
стандарде минималних профила саобраћајница, који га окружују. 
31) Грађевинска линија – грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине 
земље до које је дозвољено грађење основног габарита објекта. Може бити подземна или 
надземна грађевинска линија. 
32) Унутрашња грађевинска линија (тј. граница грађења) је линија до које је дозвољена 
изградња објекта. 
33) Зона изградње је простор предвиђен за изградњу објеката унутар дефинисаних 
грађевинских линија.  
34) Помоћни објекат – нису дозвољени посебни помоћни објекти; 
35) Површина јавне намене је површина намењена за уређење јавних површина и 
изградњу јавних објеката, која је важећим планским документом одређена за ту намену, у 
складу са одредбама закона. 
36) Зелена површина представља уређен или неуређен део отвореног простора града у 
којем су присутни природни елементи (биљке, вода и земљиште) и који заједно са 
грађевинским елементима, опремом и инсталацијама чине физичку, техничко-технолошку и 
биотехничку целину. 
37) Систем зелених површина представља просторну и функционалну интеграцију 
различитих типова зелених површина у јединствен систем, као и интеграцију са изграђеном 
структуром града, обједињујући еколошку, рекреациону и културно-едукативну функцију. 
38) Интегрисана улица је колско-пешачка улица са успореним саобраћајним током у којој 
је улични застор такав да цела површина поприма карактер пешачке улице. Поред 
поплочавања, карактер пешачке зоне наглашен је зеленим засадима, затим  урбаним 
мобилијаром (клупе, канделабри, корпе за отпатке).  
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39) Сквер (или плато) је пејзажно уређена зелена површина, намењена јавном 
коришћењу, површине мање од 1 hа, одржавана у циљу обезбеђивања услова за 
краткотрајни одмор становника и унапређење визуелног квалитета окружења. Планска 
структура сквера је креирана уважавањем саобраћајних, функционалних и пејзажно-
архитектонско-композиционих решења. У зависности од форме, опремљености и положаја 
у урбаној матрици планирани су различити типови сквера. 
40) Зелена површина стамбеног блока јесте пејзажно уређена зелена површина на нивоу 
блока, у унутрашњим двориштима заокружена „зонама изградње“.  
41) Зелени коридор – креиран или природно озелењени простор, линијске или тракасте 
форме, са основном функцијом повезивања зелених површина у јединствен систем, чиме 
се обезбеђује и лакши приступ истим. У зависности од положаја и степена уређености, 
зелени коридори играју значајну улогу у активној и пасивној рекреацији становништва. 
Пружајући могућност кретања врста, зелени коридор игра значајну улогу у очувању 
биодиверзитета града. 
42) Саобраћајна површина – посебно уређена површина за одвијање свих или одређених 
видова саораћаја или мировање. 
 
 
 
 
 
 
 
(Графички прилог бр.  „Планирана намена површина“ Р 1:500) 
Израдом Плана детаљне регулације „Центар 5“ омогућује се:  
- уређење предметних локација у циљу контролисаног, планског, одрживог и рационалног 
коришћења простора, а уз поштовање и примену еколошких услова и стандарда заштите 
животне средине; 
- уређење, заштита и унапређење коришћења површина јавне намене. 
 
Предложеним решењем, чува се плански континуитет и зачиње трансформација основног 
централног градског блока 5 ка рационалнијем организовању и уређењу простора у 
складу са потребама социјалног и економског развоја града.  
Циљ Плана је остварење урбанистичко-планског основа за унапређење и побољшање 
услова постојећег становања/пословања, повећање процента јавних површина и 
унапређење стандарда и начина уређења и коришћења истих, дефинисање јавних намена 
и капацитета нове изградње, као и опремање земљишта потребном саобраћајном и 
комуналном инфраструктуром. 
 
У обухвату плана препознају се по доминантним наменама зоне становања (Блокови „А“, 
„Б“, „В“ и „Г“), зоне образовања („О“) и зоне јавних служби („ЈС“).  
 
У зони становања малих до средњих густина се планирају следеће интервенције на 
јавним површинама: уређење површина јавне намене: улица и тротоара, површина око и 
испред објеката, обнова и уређење зелених површина, и опремање урбаним мобилијаром 
(стазе, клупе, осветљење, обезбеђење јавног паркиг простора и др); комунално опремање 
и побољшање хигијенских услова. Постављање привремених објеката на јавним 
површинама дефинисаће се програмом постављања привремених објеката. Јавне 
површине се морају пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у складу са 
важећим Правилником. 
Планом су дефинисане „зоне изградње“ у којима се утврђује изградња објеката у 
прекинутом или непрекинутом низу и у тим случајевима није потребна сагласност 
суседа за постављање објекта до међе.  
Према хитним потребама противпожарне безбедности кроз ПГР Шабац-Ревизија, 
дефинисан је већ колски саобраћајни приступ (из улице Војводе Мишића и улице 
Масарикова –улице Нова 1 и Нова 2), Економској школи односно новоизграђеној 
фискултурној сали, а преко истог посредно и безбедносни противпожарни приступ ОШ 
„Николај Велимировић“. Планом детаљне регулације „Центар 5“ то је уважено као решење 

II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА СА ОПИСОМ И 
КРИТЕРИЈУМИМА ПОДЕЛЕ 



              ПДР „Центар 5“ у Шапцу - 2017.                     
 

  13  

дефинисано кроз ПГР Шабац-ревизија, а у обухвату се приказује због ближег дефинисања 
инфраструктурних потреба за планиране капацитете и намене у предметном ПДР.  
Тако се формирао блок зоне становања «А». 
Блок зоне становања (блок «А») налази се на углу улица Масарикова и В. Мишића, са 
дефинисаном «зоном изградње» објеката становања (и пословања) малих до средњих 
густина (П+1+Пс и П+2+Пс). Дефинисане «зоне изградње» заокружују планиран слободан 
унутрашњи простор блока – унутрашња дворишта. У блоку је под заштитом објекат кућа у 
улици В Мишића бр. 4 са посебним условима датим у поглављу II1.6.1.2. Услови и мере 
заштите непокретних културних добара, објеката вредне градске архитектуре и 
археолошких налазишта, а према условима из ПГР-ревизија као планског документа 
вишег реда преузима се задата обавезна максимална кота висинске регулације осталих 
објеката на регулацији улице В. Мишића и на регулацији улице Масарикова. Ободна 
регулација блока преузета је из планског документа вишег реда. 
Саобраћајним продором из улице Грмићске (Нова  3) оформљен је јавни приступ школском 
комплексу ради повећања противпожарне безбедности, јавни приступ инфраструктурном 
објекту трафо станице као и приступ катастарским парцелама без директног приступа на 
јавну површину у постојећем стању, и отварање директног јавног прилаза објектима 
становања у средишту блока, на парцелама оријентисаним на улице Масарикова и В. 
Јовановић. Тиме се формирају три блока становања (блокови „Б“, „В“ и „Г“)  где 
дефинисане «зоне изградње» заокружују планиран слободан унутрашњи простор блокова 
– унутрашња дворишта. 
Блок «Б» заокружен је регулацијом улица Масарикова, Грмићска, Нова 3 и школским 
комплексом. У блоку је под заштитом објекат Петровића кућа у улици Масарикова бр. 39 са 
посебним условима датим у поглављу II1.6.1.2. Услови и мере заштите непокретних 
културних добара, објеката вредне градске архитектуре и археолошких налазишта, а 
према условима из ПГР-ревизија као планског документа вишег реда преузима се задата 
обавезна максимална кота висинске регулације објеката на регулацији улице Масарикова.  
Карактеристично је још задржавање посебне парцеле постојеће зграде вишепородичног 
становања, позиционо компоноване у «зону изградње» блока.  
Задржава се у оквиру постојећих хоризонталних и вертикалних габарита и парцеле, по 
ранијој замисли предвиђена стамбена изградња већих густина у отвореном блоку 
(колективно становање). Због немогућности реализације изведен је само један објекат, 
спратности П+4, на к.п.бр. 5700, са директним јавним прилазом из ул. Грмићске, али у 
постојећем стању без колског приступа у дубину парцеле. Предложеним планским 
решењем  приступ је омогућен. Зграда се задржава у постојећој регулацији, део парцеле се 
издваја као јавни пешачки пролаз, остатак парцеле уредити испред зграде као зелене и 
цветне површине а дворишни део за седење и игру мале деце (клупе, јама са песком, 
„тунели“ и сл.). Између јавног пешачког пролаза и улице Нова 3, уз улицу Грмићска, за две 
парцеле са индивидуалним слободностојећим објектима, дефинишу се грађевинске линије 
у случају изградње нових објеката.  
Стамбени објекат је и новији објекат постојеће спратности П+2+Пк, на к.п. бр. 5704/1, на 
углу улица Масарикова и Грмићска. Задржава се у оквиру постојећих хоризонталних и 
вертикалних габарита и парцеле. 
Блок «В» заокружен је регулацијом улица Грмићска, Владе Јовановића и школским 
комплексом а блок «Г» заокружен је регулацијом улица Владе Јовановића, Војводе 
Мишића, Нова 2, Нова 3 и школским комплексом. 
У свим подручјима становања омогућена је изградња простора за нестамбене намене 
које не угрожавају буком, вибрацијама, гасовима, обимом транспорта и сл. основну намену. 
Учешће нестамбеног у укупно изграђеном простору одређује карактер намене. Учешће до 
20% пословног простора одређује стамбену намену, 21-50% стамбено-пословну, 51-70% 
пословно-стамбену а преко 71% пословну. У свим случајевима се примењују правила 
грађења за стамбене објекте. 
 
Зона образовање («О») обухвата зону школског комплекса.  
У зони школског комплекса интерактивно у затеченом контексту функционишу  али ипак 
са минимално потребном диференцијацијом три школе (средња економска школа (ЕШ), 
основна школа «Николај Велимировић» (ОШ) и средња и основна музичка школа (МШ). 
Зона школског комплекса планирана је са проширењем улаза из улице В. Јовановић, и 
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прикључењем комплексу к.п.бр. 5631 и  к.п.бр. 5635 ради побољшања прописаних 
стандарда у смислу повећања изграђене и слободне површине по ученику.  
У зони су под заштитом објекат економске и објекат музичке школе до  улице Масарикова 
са посебним условима датим у поглављу II1.6.1.2. Услови и мере заштите непокретних 
културних добара, објеката вредне градске архитектуре и археолошких налазишта.  
Зона јавне службе (ЈС), (Национална служба за запошљавање) постојећи је објекат на 
кат. парц. бр. 5634 и (Статистика) постојећи објекат на кат. парц. бр. 5529 и 5530.  
 
Према условима из ПГР-ревизија као планског документа вишег реда преузима се задата 
обавезна максимална кота висинске регулације објеката на регулацији улице Масарикова, 
Владе Јовановића и Војводе Мишића и задата постојећа висинска регулација за објекте 
означене на графичком прилогу «План нивелације и регулације». 
 
 
 
 
(Графички прилог бр.  „Планирана намена површина“ Р 1:500 и графички прилог бр.   
„План парцелације са поделом на јавно и остало земљиште“ Р 1:500) 
 
Грађевинско земљиште у оквиру граница Плана подељено је такође по наменама. 
Планиране површине јавних намена су: 

- Јавне саобраћајне површине (Делови Масарикове В. Мишића, В. Јовановића и 
Грмићске, улица Нова 1, улица Нова 2 и Интегрисана саобраћајница – Нова 3,) 

- Инфраструктурне површине (трафо станице (ТС): постојећа ТС „Милева Косовац“ и 
планиране ТС „Н. Велимировић“ и ТС „Центар 5“), 

- Зона објеката државне управе (Национална служба за запошљавање и статистика) 
- Образовање (зона школског комплекса). 

 
Планиране површине осталих намена: 

- становање и стамбено ткиво  
 

Површине јавних намена су: 
- Саобраћајне површине; 
- Зона школског комплекса;  
- Зона објеката јавних служби;  
- Трафо станице. 
 
Површине осталих намена су:  
- Зона становања малих/средњих густина; 
- Зона постојећег објекта становања високих густина. 
Компатибилне намене дефинисаће се за сваку доминантну намену/зону уз правила 
грађења. 
 
Табела: Преглед постојећих и планираних површина по зонама/наменама 

 Зоне Постојећа 
површина 
(м2) 

Планирана 
површина 
(м2) 

Јавне 
намене 

 24463 27743 

 Саобраћајне површине 9598 19405 
Трафо станице 62 257 
Зона школског комплекса 
 

ЕШ укупно 
комплекс 

13355 

укупно 
комплекс 

14417 
ОШ 
МШ 

Зона објекта јавних служби 
 

1388 1388 

Остале 
намене 

 
 

33102 31916 

 Зона становања малих/средњих густина 31932 28693 

II 1.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ 
НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 
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Зона становања високих густина/постојеће колективно 1002 930 

Укупно у 
обухвату 

 57365 57365 

 
 
 
 
 
 
II 1.3.1. Cаобраћај  
ПДР „Центар 5“ обухвата простор који је омеђен деловима улица: Масарикова, Војводе 
Мишића, Владе Јовановића и улицом Грмићском. Регулационе линије   и нивелациона 
решења улица Масарикова, Војводе Мишића, Владе Јовановића и улице Грмићска у 
обухвату ПДР-а се у потпуности задржавају.  
Планом генералне регулације "Шабац" - ревизија ("Сл. лист града Шапца", бр. 18/15 и 
23/15), дефинисане су саобраћајнице Нова 1 и Нова 2 које деле простор блока Центар 5 на 
блокове 5а, 5б и 5в, а у овом Плану  приказане су карактеристичним попречним 
профилима. 
Местимично већ реализована према ПГР-ревизија, регулација ових саобраћајница у ПДР 
се дефинише границама катастарских парцела и координатама детаљних тачака на 
местима где регулација није катастарски дефинисана. Преко ових саобраћајница се 
остварује колски саобраћајни приступ (из улице Војводе Мишића и улице Масарикове) 
Економској школи односно новоизграђеној фискултурној сали, и посредно и безбедносни 
противпожарни приступ ОШ „Николај Велимировић“.  
У блоку 5б, ради остварења колског приступа постојећој и планираној трафо станици,  
непосредног противпожарног приступа објектима основне школе и јавног приступа 
постојећим и планираним  стамбеним објектима у средишту блока, чиме се омогућује 
поступна трансформација начина изградње у блоку, из улице Грмићске планирана је 
интегрисана саобраћајница (Нова 3), јавна саобраћајна колско пешачка површина са 
додатним садржајима.  
Колска проходност је инжењерски  дефинисана у ПДР-у, ради приказа обезбеђеног колског 
пролаза а у завршној обради је интегрални део јавне површине, интегрисана 
саобраћајница са свим осталим садржајима описаним у следећем поглављу. 
Кроз новорегулисани школски комплекс инжењерски је дефинисана интерна 
противпожарна и доставна саобраћајница у посебном режиму коришћења (резервисана 
проходност по потреби). Кроз школски комплекс (преко капија) она има везу са јавном 
саобраћајницом Нова 3, Нова 1 и Нова 2, као и преко Ђачког платоа са Масариковом. У 
коначно изведеном стању она је предвиђена као интегрални део партерног уређења 
школског комплекса. 
Трасе саобраћајних површина су дефинисане у простору геодетским координатама 
осовинских тачака и приказане графичким прилогом „План нивелације и регулације“. 
Истим графичким прилогом је приказан и нивелациони положај саобраћајница а 
дефинисан је котама нивелете на осовинским  тачкама. 
 
II 1.3.2. Партерно уређење јавних површина,  
             јавно зеленило и урбани мобилијар 
Партерно уређење даје се као идејно решење, обавезујуће, у смислу потреба за 
дефинисањем начина функционисања и коришћења делова јавних простора у Плану, 
интегрисања јавних зелених површина,  урбаног мобилијара и осталих садржаја који треба 
да задовоље и помире основне појединачне намене и потребе   и подигну естетски ниво 
уређења јавних простора у граду. 
Концепт партерног уређења осмишљен је тако да је централни део блока, комплекс школа 
најзначајнија и најартикулисанија тачка овог простора. У оквиру школског комплекса, 
налазе се три школе, са делимично издвојеним сопственим двориштима и заједничким 
простором и садржајима.  
Површине ван школског комплекса, уредити тако да са њим чине функционално визуелну 
целину.  

II 1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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Све јавне површине морају бити доступне особама са инвалидитетом, примењујући 
упуштене ивичњаке, потребну ширину пролаза за колица и безбедне и обележене пешачке 
прелазе и остале заштитне мере за ове кориснике. 
Одлагање смећа је потребно обезбедити на сопственим парцелама, а контејнери за смеће 
на јавним површинама, треба да буду доступни возилима за њихово одношење. 
Све паркинг просторе озеленити високим растињем. Уличне дрвореде поставити где год је 
то могуће имајући у виду подземне инсталације и могућност обезбеђивања довољног 
простора за пролаз инвалидних лица у колицима. 

 
Интегрисана саобраћајница   
 
Партерно уређење као графичко идејно решење за јавну површину интегрисане 
саобраћајнице формирано је геометријским формама, круга и полу круга. Различитим 
величинама кругова, образоване су и различите намене површина (зелене и цветне 
површине) унутар истих. Планиране партерне зелене површине износе око 95 м2 у овом 
делу јавне површине, са формирањем вертикалног зеленила (зеленог зида), на слободним 
фасадама објекта. Такође, планирано је и различито поплочање, (сиво и жути бехатон), око 
обода појединих кругова (обод 0,6м), ради што више подизања естетског нивоа уређених 
јавних простора у граду. Урбани мобилијар, клупе (материјализација дрво), предвиђа се на 
позицијама око одређених кругова, које су приказане на прилогу „Детаљ партерног 
уређења јавног простора“.  
 
Коплекс школских дворишта 
Основни модул за идејно решење партерног уређења за јавну површину школског 
комплекса јесте геометријска форма круга и полу круга, чије димензије су веома 
флексибилне и варирају, и који се јављају  као разлика у поплочању, образоване зелене и 
цветне површине, као урбани елемент у виду клупа, чесме, уличних светиљки. Принцип 
поплочања понавља се као и у идејном решењу партерног уређења интегрисане улице. 
Сви елементи партерног уређења и урбаног мобилијара су репрезентативни, стилски и 
естетски усаглашени међусобно. 
 
Планиране зелене површине у оквиру школског комплекса износе око  1810,7м2. 
 
У зони дворишта основне школе «Николај Велимировић» кругови у поплочању, ослобођени 
зелених површина, представљају главне путање кретања кроз комплекс. Око главног улаза 
се образује плато, слободна површина, за окупљање, дружење и интеракцију ученика пред 
сам почетак наставе, као и у току одмора. Уз само игралиште формирана је мирна оаза за 
седење и одмор ученика, са адекватним урбаним мобилијаром (чесме и клупе). Улазак у 
објекат који користе ученици мањих разреда, издваја се у црвеним бехатон коцкама, које су 
постављене разиграније у формирању кружних форми. У оквиру ове зоне планирано је 
прошерење и адекватно уређење постојећег арборетума, који уз простор постојеће летње 
учионице која има адекватни урбани мобилијар (газебо), има научно-образовну функцију, и 
представља збирку аутохтоних и алохтоних врста дрвећа и жбуња. Арборетуми су 
намењени првенствено практичној настави и едукацији деце основне школе. 
 
У зони дворишта економске школе идејно решење партерног уређења усаглашено је са 
осталим зонама школског комплекса. Посебност уређења овог дела, јесу надстешнице које 
спајају путању кретања од објекта до објекта овог комплекса. Облик надстрешнице 
формиран је спајањем два круга који мењају величину и пропрцију у зависности од круга у 
поплочању, висина сваке надстрешнице варира. На слободним фасадама објеката 
планира се вертикално зеленило (зелени зид).  
 
У оквиру зоне дворишта музичке школе (ЗМШ), партерно уређење се задржава у 
постојећем стању уз додатак кружних зелених површина обогаћених дрвећем. 
 
Идејно решење поплочавања ђачког платоа и урбани мобилијар усаглашени су стилски и 
естетски, са осталим зонама школског комплекса и интегрисане улице, што даје један 
континуални једнообразан урбани и зелени коридор.  Уређење овог дела садржи и огласне 
паное који су постављени дуж зоне објекта јавне службе.  
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Зона објеката јавне службе (Национална служба за запошљавање и Статистика) 
Објекти јавне службе задржавају се на постојећим локацијама и парцелама.  
Национална служба за запошљавање - у скорије време урађено поплочавање и 
озелењавање, задржава постојеће уређење на парцели а статистика на углу улица В. 
Мишића и В. Јовановић - обавезно је ван габарита објекта према регулацијама улица 
извести интеграцију са уличним тротоарима-једнообразну обраду. Од габарита објекта 
према границама суседних парцела комбиновати минимално поплочавање по потреби 
пролаза и максимално могуће зелене површине. 
 
II 1.3.3. Водовод и канализација  
Водовод 
Постојеће стање  

У улицама око блока Центар 5 изведена је водоводна мрежа, и то: 

- у улици Војводе Мишића, ACCø200 mm;  
- у улици Владе Јовановића, ACCø200 mm; 
- у улици Масариковa, са обе стране коловоза, PE ø100 mm и ACCø200 mm; 
- у улици Грмићска, ПЕø200 mm и ACCø250 mm 

 
Објекти унутар блока прикључени су са мреже у наведеним улицама, индиректно преко 
туђих парцела. Трасе старих водоводних прикључака, углавном су непознате. 
 
Планирано стање  

Унутар блока Центар 5, у зони планираних коловозних површина, планира се изградња 
инсталације водовода. Планираном интегрисаном улицом (Нова 3), предвиђа се изградња 
водоводне мреже В0-В8, профила ø100 mm, и укупне дужине 197.20 m. Планирани водовод 
повезати са постојећим уличним водоводом профила ПЕø200 mm у улици Грмићска, као и 
са постојећом водоводном мрежом унутар предметног комплекса, која је даље повезана са 
постојећом у улици Масарикова.  
У зони новопланиране улице Нова 2, предвиђа се изградња водоводне инсталације В9-
В13, профила ø100 mm, и укупне дужине 117.50 m. Планирани водовод повезати са 
постојећим уличним водоводом профила ø200 mm у улици Војводе Мишића, као и са 
постојећом водоводном мрежом унутар предметног комплекса, која је даље повезана са 
постојећом у улици Масарикова.  
Тачан положај и начин прикључења на планиране и постојеће објекте биће дефинисано 
пројектном документацијом, односно Пројектом за грађевинску дозволу. Ископ рова мора 
бити ручни и опрезан, у присуству овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која 
поседују подземне инсталције и  инфраструктуре дуж трасе (водовод и канализација, 
подземни ел.ен. каблови, ТТ каблови, гас и прикључци на набројане инсталације). Ископу 
рова, мора претходити обележавање на терену траса постојећих комуналних инсталција од 
стране РГЗ Службе за катастар Шабац, код које је потребно уснимити трасе и дубине 
полагања пре затрпавања ровова. Такође, потребно је обратити пажњу и на будуће 
коридоре инсталација. Минимална дубина полагања цевовода је 0.80 m. 
У оквиру предметног комплекса, предвиђа се прикључак планираних чесми, на постојећу и 
планирану водоводну мрежу, минималног профила Ø25 mm. Пројектном документацијом 
димензионисати прикључак водовода за јавну чесму, на основу хидрауличког прорачуна. 
Траса планираних инсталација водовода, дефинисана је у простору геодетским 
координатама темених тачака државне геодетске мреже које су саставни део графичког 
прилога „План водоводне и канализационе мреже“. 
 
На планираном водоводу уградити одговарајући број противпожарних хидраната 
минималног профила Ø80 mm, у складу са противпожарним прописима.  
Пројектовање и изградњу уличних инсталација водовода и прикључака, извести у складу са 
Техничким условима ЈКП „Водовод-Шабац“ СР-153/16 од 02.08.2016. године, који су 
саставни део документације овог плана.  
 
Канализација 
Постојеће стање  
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У улицама око блока Центар 5 изведен је канализациони колектор општег система, и то: 

- у улици Војводе Мишића, Бø800 mm; 
- у улици Владе Јовановића, Бø400-ø600 mm; 
- у улици Масариковој, Бø900-1000mm; 
- у улици Грмићска, PVC ø300 mm. 

 
Објекти унутар блока прикључени су са мреже у наведеним улицама, индиректно преко 
туђих парцела. Трасе старих канализационих прикључака, углавном су непознате. 
 
Планирано стање  

Унутар блока Центар 5, у зони планираних коловозних површина, планира се изградња 
новог канализационог колектора општег система. Планираном интегрисаном улицом (Нова 
3), предвиђа се изградња канализационог колектора општег система К1-К8, профила ø300 
mm, минималног пада 0.25%, и укупне дужине 164.40 m. Канализациони колектор 
гравитационо евакуише отпадне воде (санитарно-отпадне и атмосферске воде) ка 
постојећем канализационом колектору општег система профила ø300 mm, унутар 
предметног комплекса, преко постојећег ревизионог силаза К1. Постојећа канализациона 
мрежа се даље прикључује на канализацију у улици Масарикова.   
 
У зони новопланиране улице Нова 2, предвиђа се изградња канализационог колектора 
општег система К9-К15, профила ø300 mm, минималног пада 0.25%, и укупне дужине 
165.90 m. Канализациони колектор гравитационо евакуише отпадне воде (санитарно-
отпадне и атмосферске воде) ка постојећем канализационом колектору општег система 
профила ø300 mm, унутар предметног комплекса, преко постојећег ревизионог силаза К9. 
Постојећа канализациона мрежа се даље прикључује на канализацију у улици Масарикова.   
 
Тачан положај и начин прикључења на планиране и постојеће објекте биће дефинисано 
пројектном документацијом, односно Пројектом за грађевинску дозволу. Ископ рова мора 
бити ручни и опрезан, у присуству овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која 
поседују подземне инсталције и  инфраструктуре дуж трасе (водовод и канализација, 
подземни ел.ен. каблови, ТТ каблови, гас и прикључци на набројане инсталације). Ископу 
рова, мора претходити обележавање на терену траса постојећих комуналних инсталција од 
стране РГЗ Службе за катастар Шабац, код које је потребно уснимити трасе и дубине 
полагања пре затрпавања ровова. Такође, потребно је обратити пажњу и на будуће 
коридоре инсталација.  
 
Прикључак фекалне канализације за јавну чесму предвиђа се на постојећу и планирану 
канализациону мрежу, унутар предметног комплекса. Пројектном документацијом, 
хидрауличким прорачуном исказати потребан пречник канализационог прикључка, с тим 
што пречник цеви не може бити мањи од 160 mm.  
 
Траса планираних инсталација канализације, дефинисана је у простору геодетским 
координатама темених тачака државне геодетске мреже које су саставни део графичког 
прилога „План водоводне и канализационе мреже“. 
 
Пројектовање и изградњу уличних инсталација канализације и прикључака, извести у 
складу са Техничким условима ЈКП „Водовод-Шабац“ СР -153/16 од 02.08.2016. године, који 
су саставни део документације овог плана.  
 
II 1.3.4. Електроенергетика  
 
Постојеће стање 

У обухвату ПДРа, у унутрашњости блока, изграђена је зидана трафо-станица 10/0.4kV 
„Милева Косовац“ са два енергетска трансформатора од 400kVA и 630kVA. Поред 
поменуте, обухват је на реону трафо-станица у суседним блоковима: 20/0.4kV 
„Библиотека“, 20/0.4kV „Војводе Мишића“ и 10(20)/0.4kV „Таковска“. У простору регулације 
улице Владе Јовановића, у тротоару уз границу обухвата ПДРа, изграђени су подземни 
високонапонски кабловски  водови 35kV и 10kV, у тротоару уз обухват у ул. Масариковој је 
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подземни високонапонски кабл 10kV, а у улици Грмићкој и преко блока до ТС „Милева 
Косовац“ је коридор подземних високнапонских каблова 20kV и 2Ek10kV. Подземни 
високанпонски кабл 20kV је, такође, изграђен у зони тротоара улице Масарикове и у 
обухвату ПДРа, у унутрашњости блока као веза између трафо-станица „Библиотека“ и 
„В.Мишића“. 

Објекти јавне намене и објекти колективног становања  прикључени су на мрежу 
дистрибутивног напона 0.4kV подземним нисконапонским кабловима из набројаних трафо-
станица. У Масариковој, пословно-стамбени објекти и објекти индивидуалног становања 
прикључени су подземним нисконапонским кабловима до кабловских прикључних ормана 
(кутија) а највећим уделом са ваздушне НН мреже: са самоносивих кабловских снопова 
који су постављени по фасадама ојбеката и преко помоћних стубова. У улицама Грмићкој и 
Владе Јовановића изграђена је ваздушна нисконапонска мрежа са провидницима типа 
СКС, на бетонским стубовима и канделаберским стубовима јавне расвете. Прикључци 
објеката су ваздушни. 

Положај електроенрегетских објеката представљен је на графичком прилогу План електро 
мреже (Р 1:500). За један број подземних ел.енергетских каблова (20kV, 10kV и 
нисконапонских) трасе нису евидентиране код РГЗ Службе за катастар Шабац и на 
графичком прилогу су нанете орјентационо, на основу података о изведеном стању који су 
прибављени од електродистрибутивног предузећа. 

Генерално, трафо-станица 10/0.4kV je амортизована у знатном степену и попуњена скоро у 
потпуности. Не постоје могућности за прикључак нових поторошача, а један број постојећих 
потрошача има лоше снабдевање ел.енергијом обзиром на монофазне  прикључке. 
 
 
Планирано стање 

Решење за доградњу електроенергетске мреже у обухвату плана урађено је у складу са 
планираном наменом простора и у складу са условима Електродистрибуције Шабац 
(бр.8.Л.1.0.0.-207283/2 од 07.09.2016.год.) који су приложени у документационом делу 
елабората. Ради стварања могућности за квалитетно напајање ел.енергијом неопходно је 
реализовати следеће активности: 

- Реконструисати трафо-станицу 10/0.4kV „M.Kосовац“ на трансформацију 20/0.4kV и 
до пуног капацитета од 2x630kVA, уместо постојећег (630+400kVA) уградити два 
енергетска трансформатора: 20/0.4kV снаге 630kVА са припадајућом опремом (или 
2x1000kVA уколико је могуће у постојећем објекту);  

- Изградити трафо-станицу 20/0.4kV „Николаја Велимировића“, 2x1000kVA, уз 
постојећу трафо-станицу „Милева Косовац“, у зони која је дефинисана на графичком 
прилогу : План електро мреже (Р 1:500). Објекат трафо-станице је приземни, типски, 
зидани или монтажно бетонски, маскималних димензија основе 4.9х5.4m. Кота пода 
објекта ТС треба да буде минимално 0.4m изнад коте саобраћајнице. Заштиту од 
напона додира и напона корака реализовати ТН системом заштите, са темељним 
уземљивачем и мерама изједначавања потенцијала. Око објекта ТС, на растојању 
до 0.8m, пре изградње бетонских стаза, урадити заштитно уземљење поцинкованом 
Fe-Zn траком која се укопава на дубини од 0.8-1.0m. Елементе уземљивача 
дефинисати Пројектом за добијање грађевинске дозволе, којим ће бити дефинисано 
и радно уземљење трафо-станице (положај и елементи). Радни уземљивач се 
поставља  у зеленој површини. Код ископа темеља објекта ТС и рова за уземљивач 
водити рачуна о положају постојећих подземних каблова и коридора за друге 
комуналне инфраструктуре. У том смилсу, радове изводити ручно и опрезно; 

- Постојећи високонапонски кабловски вод 20kV у улици Грмићкој (деоница ТС 
20/0.4kV „Tаковска нова“ – ТС 20/0.4kV „Ј.Цвијића – Сет“) расећи, наставити и на ред  
увести у трафо-станицу 20/0.4kV „M.Косовац“ и ТС 20/0.4kV „Н.Велимировића“. 
Траса кабла је дефинисана положајем постојећег високонапонског кабла 20kV и 
координтама темених тачака рова у државном координатном систему на Плану 
електро мреже (Р 1:500); 

- Изградити трафо-станицу 20/0.4kV „ЦЕНТАР 5“, 2x1000kVA,  у ул. Нова 2, у зони 
изградње која је дефинисана графичким прилогом: План електро мреже (Р 1:500). . 
Кота пода објекта ТС треба да буде минимално 0.4m изнад коте саобраћајнице. 
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Заштиту од напона додира и напона корака реализовати ТН системом заштите, са 
темељним уземљивачем и мерама изједначавања потенцијала. Око објекта ТС, на 
растојању до 0.8m, пре изградње бетонских стаза, урадити заштитно уземљење 
поцинкованом Fe-Zn траком која се укопава на дубини од 0.8-1.0m. Елементе 
уземљивача дефинисати Пројектом за добијање грађевинске дозволе, којим ће бити 
дефинисано и радно уземљење трафо-станице (положај и елементи). Радни 
уземљивач се поставља  у зони коловоза и паркинга. Код ископа темеља објекта ТС 
и рова за уземљивач водити рачуна о положају постојећих подземних каблова и 
коридора за друге комуналне инфраструктуре. У том смилсу, радове изводити ручно 
и опрезно; 

- Постојећи високонапонски кабловски вод 20kV  (деоница ТС 20/0.4kV „Библиотека“ – 
ТС 20/0.4kV „В.Мишића“) расећи, наставити и системом „улаз-излаз“ увести у трафо-
станицу 20/0.4kV „ЦЕНТАР 5“. Траса кабла је дефинисана положајем постојећег 
високонапонског кабла 20kV и коридором са графичког прилога; 

- Изградити подземnи високонапонски кабловски вод 20kV: ТС 20 ТС 20/0.4kV 
„Ослобођења“ – ТС 20/0.4kV „ЦЕНТАР 5“, по засебној урбанистичко-техничкој 
документацији, а на делу трасе у обухвату ПДРа, по коридору који је дефинисан 
координатама темених тачака осовине кабловског рова у државном координатном 
систему, на графичком прилогу: План електро-мреже (Р 1:500). Кабл је попречна, 
резервна веза и служи за подизање општег нивоа поузданости функционисања 
електродистрибутивног система у центру града; 

- Изградити расплете подземних нисконапонских каблова: из трафо-станица у 
обухвату ПДРа, из ТС 20/0.4kV „ЦЕНТАР 5“ и из трафо-станица у суседним 
блоковима до планираних објеката и до стубова ваздушне нисконапонске мреже у 
улицама Грмићкој и Владе Јовановића. Каблове полагати у заједнички кабловски 
ров са постојећим подземним ел.енергетским кабловима 35, 20, 10 и 0.4kV и по 
коридорима који су дефинисани на графичком прилогу План електро-мреже( Р 
1:500). Положај кабловских прикључних ормана на планираним објектима и трасе 
каблова од коридора до ормана нису дефинисани ПДРом, већ ће бити дефинисани 
накнадно техничким условима електродистрибутивног предузећа и Пројектима за 
добијање грађевинске дозволе. При томе треба водити рачуна о положајима 
постојећих и планираних комуналних инсталација и прикључака; 

- Ваздушну мрежу ниског напона  у улици Масариковој, која је реализована 
самоносивим кабловским снопом 0.4kV, постепено замењивати подземном 
нисконапонском мрежом, при чему је могуће искоришћавање постојеће ваздушне 
мреже до пуног капацитета. Динамику замене и функционална решења уклапања 
заостале ваздушне НН мреже дефинисаће електродистрибутивно предузеће 
техничким условима за приикључак објеката; 

- изместити угаони стуб ваздушне нисконапнске мреже из зоне саобраћајнице Нова 
3, то јест  заменити га са два угаона стуба, као на графичком прилогу. На стубовима 
реализовати затезање и напајање ваздушне мреже 0.4kV; 

- Прикључке нових потрошача реализовати у складу са накнадним, појединачним 
техничким условима за прикључак електродистрибутивног предузећа. У складу са 
истим, и са важећим прописима, пројектовати и извести електронсталације у 
објектима. 

 
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, 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. Поставити и резервне цеви чије слободне крајеве 
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цеви заштитити од продора земље и влаге гуменим заптивкама. Ров  засути шљунком, 
бетоном и асвалт бетоном до задате носивости саобраћајнице; 
У заједничком рову, растојање од нисконапонског кабла треба да износи минимално 0.07 
m, а од кабла 35, 20 i 10kV -  0.2 m. 
Пре затрпавања свих ровова, трасе и дубине каблова и цеви уснимити код РГЗ Службе за 
катастар Шабац. 
На сваки стуб нисконапонске мреже (канделаберски, угаоно-рештекасти и бетонски) 
планира се постављање светиљке јавне расвете. Taкође, планом детаљне регулације је 
предложен распоред светиљки јавне расвете у новопројектованим улицама, на прописно 
уземљеним металним канделаберским стубовима висине 8.0m и 4.5-5.0m (за Нову3). Један 
број светиљки планиран је на постављање на постојећим објектима (на висини од 5.0m.Тип 
светиљки, врста и снага светлосних извора определиће се Пројектом за добијање 
грађевинске дозволе тако да се оствари ниво осветљености коловоза са параметрима у 
класи Б1 (А2). Препоручује се натријумова високопритисна сијалица снаге 150-250W, или 
са другим извором светла који има исту, или већу, вредност коефицијента фотометријске и 
енергетске искористљивости. Напајање расвете планирано је подземним 
електроенергетским кабловским водовима са поља јавне расвете у  новопланираним (и 
постојећим) трафо-станицама – до  стубова јавне расвете и НН мреже. Тип и пресек 
напојног кабла и ваздушног вода јавне расвете биће опредељени Пројектом за добијање 
грађевинске дозволе, у складу са дозвољеним вредностима падова напона  и дозвољеним 
струјним оптеретљивостима каблова.  
Школска дворишта су осветљена светиљкама постављеним на металне канделаберске 
стубове и светиљкама на објектима. Препоручује се замена светиљки новим са већим 
вредностима енергетске и фотометријске ефикасности, а препоручује се и замена 
ваздушног самоносивог кабла 0.4kV подземним каблом. Као обавеза остаје редовна 
контрола ефикасности уземљења металних канделаберских стубова. 
Осим наведених код пројектовања и изградње електроенергегских објеката и других 
објеката, неопходно је испоштовати поменуте Услове за прикључење на електроенрегетску 
мрежу Електродистрибуције Шабац (бр.8.Л.1.0.0.-207283/2 од 07.09.2016.год.) који су 
приложени у документационом делу. 
У графичком прилогу, на Плану електромреже (Р 1:500) дате су позиције постојећих и 
планираних електроенергетских објеката. Позиције планираних објеката су дефинисане 
координатама у државном координатном систему: темених тачака за кабловске ровове, 
осовина стубова јавне расвете, детаљним тачкама за зону изградње зидане трафо-станице 
и за парцелу трафо-станица.  
 
II 1.3.5. Телекомуникације и кабловски дистрибутивни систем 
Постојеће стање 
Oбухват плана је на рену кабловског подручја N�1 АТЦ „Шабац“. 
У графичком делу елабората, на Плану телекомуникационе мреже, гасовода и вреловодне 
мреже  (Р 1:500), дат је положај постојећих телекомуникационих објеката (Тк подземних 
каблова и извода на стубовима и вазушне Тк мреже) са назнаком капацитета. 
Кабловски дистрибутивни систем („СББ“) је изведен ваздушним проводницима, по 
стубовима нисконапонске мреже и по стубовима јавне расвете а такође и по фасадама  и 
крововима објеката. ТЕЛЕКОМ дистрибуира  сигнал кабловске телевизије по интернет 
протоколу. Примарна мрежа је подземна, а прикључци објеката су ваздушни или 
подземним кабловима. 
Генерално, приступна мрежа на реону кабловског подручја N�1 АТЦ „Шабац“ је 
амортизована и незадовољавајућег квалитета и у дужем временском периоду се планира 
њена реконструкција и доградња (Ревизијом ПГР Шабац и плановима развоја Предузећа за 
телекомуникације) 
 
Планирано стање 
У обухвату ПДРа планира се реконструкција и доградња кабловског подручја N�1 АТЦ 
„Шабац“. 
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Планира се изградња нових Тк каблова из телефонске централе Шабац и то : главног Тк 
кабла кроз постојећу Тк кабловску канализацију у улици Масариковој, капацитета 600x2x0.4 
и главног Тк кабла кроз постојећу Тк кабловску канализацију у улици Владе Јовановића, 
капацитета 800x2x0.4 . Тај капацитет ће бити довољан за обухват ПДРа, и за блок омеђен 
улицама: Владе Јовановића, Ђукановића Сокаком, Масариковом и Грмићком. Положај 
планираних Тк каблова у простору регулација улица дефинисан је ПДРом и  ПГРом Шапца 
– Ревизија. Трасе су доминантно кроз Тк кабловску канализацију и у рову са постојећим Тк 
кабловима. Положај прикључака  објеката и извода није дефинисан ПДРом и биће 
дефинисан техничким условима за прикључак телекомуникационог предузећа и Пројектом 
за добијање грађевинске дозволе. При томе се мора водити рачуна о положајима свих 
подземних комуналних инфраструктура и радовима на ископу мора претходити 
обележавање на терену истих, од стране РГЗ Службе за катастар Шабац и у присуству 
овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају инсталације. 
Могућа је фазна изградња и сукцесивна замена деоница постојеће Тк мреже новом, уз 
одговарајућа фунцкионална уклапања. 
У графичком прилогу елабората, на Плану телекомуникационе мреже,   гасовода и 
вреловодне мреже  (Р 1:500), дат је положај планираних коридора за изградњу подземних 
телекомуникационих каблова. Положај коридора дефинисан је координатама темених 
тачака у државном координатном систему и положајима постојећих Тк каблова са којима се 
новопланирани каблови постављају у заједнички ров.  
Услови за изградњу подземних Тк каблова идентични су условима за изградњу подземних 
ел.енергетских каблова, а који су утврђени у поглављу – Електроенергетика, планирано 
стање.  
Саставни део документационог дела елабората су Подаци и услови од значаја за израду 
плана детаљне регулације Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.Београд, 
ИЈ „Шабац“ (бр.7010-293571/1 од 22.09.2016.год.). 
Кабловски дистрибутивни систем у наредном периоду реализовати као подземни и 
надземни са повећањем удела подземне мреже и прикључака. Проводнике КДСа полагати 
у ров са телекомуникационим кабловима и градити под истим условима као Тк каблове. 
Све ваздушне КДС проводнике преко школских дворишта, осим прикључака за школе, 
изместити или заменити подземним.  
 
II 1.3.6. Топлификација и гасификација  
Вреловодна  мрежа 
 
Постојеће стање 
У обухвату плана детаљне регулације изграђен је даљински систем грејања на конзумном 
подручју градске топлане „Тркалиште“, са вреловодним инсталацијама у распону DN32-
DN38. На систем су прикључене ОШ“Николај Велимировић“ и Музичка школа (као један 
прикључак), Економска школа, Завод за запошљавање и осам објеката индивидуалног 
становања у улици Владе Јовановића. 
У графичком прилогу елабората, на Плану телекомуникационе мреже,   гасовода и 
вреловодне мреже  (Р 1:500), дат је положај вреловодне мреже у обухвату ПДРа и у 
простору регулације суседних улица.  
Постојећи капацитет вреловодне  мреже у обухвату ПДРа је делом резервисан  за 
изградњу планирану Ревизијом ПГРа и постоји могућност за прикључак мањег броја нових 
објеката. 
 
Планирано стање 

Планира се прикључење објеката на вреловдону мрежу на делу обухвата који је у зони 
сигурне топлификације  и делимично у зони условне топлификације, у складу са условима 
ЈКП „Топлана Шабац“ Одељења гасификације (бр.01-1101/16 од 04.08.2016) и Одељења 
топлификације (бр.01-1101-1-1/16 од 30.08.2016.) који су приложени у документационом 
делу елабората. За сваки новопланирани објекат ЈКП „Топлана Шабац“ дефинисаће 
могућност и услове за прикључак на даљински систем грејања, у складу са докуметном 
„Зоне топлификације и гасификације града“ на који је сагласност дала Скупштина града 
Шапца.  
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У том смислу ПДРом није дефинисан положај вреловодних прикључака већ ће то бити 
дефинисано техничким условима за прикључак ЈКП „Топлана Шабац“ и Пројектом за 
добијање грађевинске дозволе, уважавајући положај постојећих подземних инсталација и 
коридоре планираних подземних инфраструктура. Општи услови за изградњу вреловода су 
следећи: 

• Поштовати принцип „засебан објекат – засебна топлотна подстаница“; 
• Температурни режим вреловода је 140/75� C; 
• Максимални притисак је 16bar; 
• Користити предизоловане металне цеви смештене у облогу од полиетиленских 

цеви са изолацијом од полиуретанске пене. Профиле цеви и степен изолације 
дефинисаће ЈКП „Топлана Шабац“ техничким условима за прикључак; 

•  Вреловоди да буду подземни. У том смислу реконструисати постојећи вреловодни 
крак ка Музичкој школи а који је , од подстанице у ОШ „Н.Велимировић,“ реализован 
ваздушно. Траса подземног вреловода је дефинисана на графичком прилогу 
координатама темених тачака рова, а може бити коригована Пројектом за добијање 
грађевинске дозволе; 

• Вреловоде кроз објекте реализовати у складу са важећим прописима; 
• У ров за вреловод, полажу се цеви за врелу у повратну воду. Ширина рова је: 2 х 

пречник спољње цеви + 45cm. Дубина рова је 0.8-1.0m, бочне ивице сећи под 
нагибом од 10%. Радовима на ископу треба да претходи обележавање на терену 
траса постојећих подземних инсталација од стране РГЗ Службе за катастар Шабац, 
у присуству овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која поседују и 
одржавају подземне инсталације дуж трасе. На дно рова се поставља слој песка 
дебљине 0.1m на који се постављају цеви. Трасу и дубину полагања цеви уснимити 
код поменуте Службе за катастар. По постављању цеви ров се засипа песком до 
висине од 0.1m изнад горње ивице цеви, а затим земљом са одговарајућим 
надвишењем због слегања или шљунком, бетоном и асвалт-бетоном у зони 
коловоза саобраћајница. Све површине довести у претходно стање; 

• Одзрачивање и одмуљивање реализовати у шахтовима. Компензацију издужења 
цеви решавати „L“ и „Z“ компензаторима, и само где нема других могућности 
аксијалним компензаторима; 

• Друге подземне инсталације од вреловода поставити на минимално „светло“ 
растојање од 0.5m, а код укрштања 0.3m. 

• Топлотне подстанице (ТПС) сместити у подруме или сутрене објеката у засебне 
просторије чије ће минималне димензије дефинисати ЈКП „Топлана Шабац“ а 
морају поседовати: корисну висину од 2.1m, независан улаз, са металним вратима 
са отвором за вентилацију, природну и вештачку вентилацију, вештачко  
осветљење, прикључак на воду и канализацију, итд. 
 

Положај вреловодне мреже приказан је, на графичком прилогу: План телекомуникационе 
мреже, гасовода и вреловода (Р 1:500). ЈКП „Топлана-Шабац“ дефинисаће појединачне 
техничке услове за прикључак објеката, у складу са докуметном  „Зоне топлификације и 
гасификације“. Корекције зона топлификације могуће су само уз одговарајућу измену 
поменутог документа са процедуром потврђивања од стране Градске управе, и уз 
реконструкцију (повећање пречника и капацитета) вреловодног крака на деоници од шахта 
у дворишту Медицинског центра до обухвата Плана детаљне регулације. 

 
Гасоводна мрежа 
 
Постојеће стање 
У простору регулације ул. Војводе Мишића  изграђена је дистрибутивна гасоводна мрежа 
(ДГМ) до 4bar - полиетиленским цевима ø125mm, а у улицама: Масариковој, Грмићкој и 
Владе Јовановића изграђена је ДГМ ø63mm. У ул. Новој 1 изграђена је ДГМ ø40mm.  
На дистрибутивну гасоводну мрежу до сада је прикључено 19 објеката (највише у ул. Владе 
Јовановића). У графичком прилогу елабората, на Плану телекомуникационе мреже,   
гасовода и вреловодне мреже  (Р 1:500), дат је положај дистрибутивне гасоводне мреже у 
улицама и једног броја постојећих прикључака објеката.  
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Обзиром да је део блока прикључен на даљински систем грејања градске топлане, 
постојећи капацитет гасоводне мреже у обухвату ПДРа задовољава и обзиром на 
планирану намену. 
 
Планирано стање 

Планира се изградња дистрибутивне гасоводне мреже у улици новопројекованој из 
Грмићке, полиетиленским цевима ø63mm, као и прикључак постојећих и планираних 
објеката, осим у зони сигурне топлификације у складу са условима ЈКП „Топлана Шабац“ 
Одељења гасификације (бр.01-1101/16 од 04.08.2016) и Одељења топлификације (бр.01-
1101-1-1/16 од 30.08.2016.). 

Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже идентични су условима за изградњу 
подземних ел.енергетских каблова, а који су дефинисани у поглављу Електроенергетика, 
планирано стање. Положај мреже је дефинисан координатама темених тачака рова у 
државном координатном ситему, на графичком прилогу: План телекомуникационе мреже, 
гасовода и вреловода (Р 1:500). Поменуто јавно комунално предузеће дефинисаће 
појединачне техничке услове за прикључак објеката, у складу са Законом о цевоводном 
транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцију гасовитих угљоводоника 
(„Сл.гласник РС“,бр.104/2009) као и према Правилнику о условима за несметану и 
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16bar („Сл.гласник РС“,бр.86/2015). 

 
 
 
 
 
У складу са Законом, дефинише се минимални степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта, потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе. 
 
За издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе, инвеститору је неопходно да 
има обезбеђен приступ на површину јавне намене - саобраћајницу. Приступ преко 
службености је могуће користити у складу са законским одредбама и у случајевима 
затеченог стања. 
 
За издавање Употребне дозволе, неопходно је обезбедити минимални степен 
комуналне опремљености: 
За објекте - приступна саобраћајница, електрична енергија, водоводна и канализациона 
мрежа; 
За јавне површине - пре изградње партерних површина јавне намене, морају бити 
постављени сви планирани објекти и мреже инфраструктуре.  
 
 
 
 
ПДР се дефинишу следеће површине јавне намене:  
- Саобраћајне површине (Део регулације ободних улица, Масарикова, В. Мишића, В. 
Јовановића и Грмићске, улице Нова 1, улица Нова 2 и Нова 3-Интегрисана улица), 
- Парцеле и објекти трафо станице (ТС), 
- Зона образовања (површине и објекти школског комплекса) 
- Зона објеката јавне службе (Национална служба за запошљавање и Статистика) 
                     
Ове површине обухватају следеће катастарске парцеле или њихове делове:  
 
ОПИС ЛОКАЦИЈА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
Саобраћајна површина (Део регулације улица Нова 1 и Нова 2)  
Регулација блока преузета је из планског документа вишег реда, ПГР Шабац-ревизија. По 
линији регулације из делова и целих к.п.бр. 5602/1, 5609, 5541/2, 5541/3, 5541/4, 5541/5, 
5541/1, 5588, 5590/2, 5589/2, 5593/2, 5594/2, 5598/2, 5597/2, 5610/3, 5602/2, 5543/1, 5556/1, 
5560 и 5575/3,  формира се регулације улица  Нова1 и Нова 2.  
 

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 
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Интегрисана саобраћајница (Нова 3) 
Саобраћајним продором из улице Грмићске (Нова  3) оформљен је јавни приступ школском 
комплексу, јавни приступ инфраструктурном објекту трафо станице као и приступ 
катастарским парцелама без директног приступа на јавну површину у средишту блока. 
Ради наслеђеног постојећег стања изграђености, поштовања вредности грађевинског 
фонда и постојећег инфраструктурног објекта као и неопходног планског континуитета није 
планирана класична градска улица. Планирана интегрисана саобраћајница помирила је 
све неопходне садржаје у таквом простору, омогућила неопходан јавни колски прилаз 
трафо станици и парцелама за изградњу, школском комплексу противпожарни прилаз, а 
обезбедила комфор пешацима. Уједно обликовно испратила дефинисане „зоне грађења“.  
Интегрисана саобраћајница формира се од целих или делова к.п.бр. 5684, 5678, 5672, 
5652, 5666/1, 5671/3, 5671/2, 5685, 5686 и 5696.  
Од дела к.п.бр. 5700 формира се јавни пешачки пролаз као бржа комуникација према 
средишту блока из улице Грмићска. 
 
Инфраструктурни објекти  - парцеле и објекти трафо станице (ТС) 
Према планским потребама планирано је проширење капацитета постојећег објекта трафо 
станице, реконструкција и изградња још једног објекта поред као и   формирање парцеле 
за обе трафо станице («Милева Косовац» и «Н. Велимировић»), са приступом из 
интегрисане саобраћајнице. Парцела се формира од делова к.п.бр. 5684 и 5678. Такође, 
даје се локација за изградњу ТС «Центар 5» у улици Нова 2 (део к.п.бр. 5588). 
 
Зона образовања (површине и објекти школског комплекса)  
У затеченом контексту са неопходном диференцијацијом функционишу три школске зоне, 
зона економске школе (ЕШ), зона основне школе «Николај Велимировић» (ОШ) и зона 
музичке школе (МШ). Зона школског комплекса (к.п.бр. 5633, 5632 и 5642) планирана је са 
проширењем улаза из улице В. Јовановић, и то од дела к.п.бр. 5629 и прикључењем к.п.бр. 
5631 ради доградње главног објекта основне школе и  к.п.бр. 5635 ради формирања 
заједничке слободне  површине  „ђачког платоа“ у циљу побољшања прописаних 
стандарда у смислу повећања изграђене и слободне површине по ученику, са 
обезбеђењем планског програма рада основне школе у једној смени. 
 
Зона објеката јавне службе (Национална служба за запошљавање и Статистика) 
Објекти државне управе задржавају се на постојећим локацијама и парцелама. 
Национална служба за запошљавање у улици Масариковој на к.п.бр. 5634 а статистика на 
углу улица В. Мишића и В. Јовановић на к.п.бр. 5529 и 5530. 
 
Границе парцела површина јавне намене су дефинисане Графичким прилогом „План 
парцелације са поделом на површине јавне намене и површине остале намене“. У оквиру 
тако дефинисаних површина, могућа је препарцелација по границама школских дворишта 
уз заједничку сагласност сувласника, без могућности промене статуса земљишта (нпр. 
потреба накнадне изградње трафо станице или телефонске централе у оквиру зелене 
површине и сл.). У случају неусаглашености текстуалног дела и графичког прилога, 
примењује се графички прилог. 
 
 
 
 
 
 
II 1.6.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту природног и културног наслеђа 
II 1.6.1.1 Услови и мере заштите природних добара 
На основу услова добијених од Завода за заштиту природе Републике Србије бр. 020-685/3 
од 22.04.2016. (који су саставни део документације Плана) на територији коју обухвата 
плански документ нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак 
заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног 
значаја еколошке мреже Републике Србије, као ни евидентираних природних добара. 
Дати су , даље, услови заштите природе за израду Плана и то:  
- услови за уређење и коришћење простора; 

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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- услови организације садржаја и активности у простору и намена површина; 
- услови озелењавања; 
- правила уређења и грађења, 
што је све у максимално могућој мери уграђено у услове Плана. 
 
II 1.6.1.2 Услови и мере заштите непокретних културних добара, објеката вредне градске 
архитектуре и археолошких налазишта 
 
За потребе Плана су прибављени услови бр. 181/1 од 25.07.2016.г. од Завода за заштиту 
споменика културе "Ваљево", али су поштовани и услови дати кроз План генералне 
регулације „Шабац“ – ревизија. 
Према наведеним условима Завода за потребе израде Плана, у подручју обухвата су: 
- Утврђена непокретна културна добра:  
1. Кућа Драгомира Драже Петровића (Ул. Масарикова бр. 39). 
 
Услови чувања, одржавања  и коришћења утврђених непокретних културних добара:  

1. Мере техничке заштите оквирно и у најширем смислу одређене су самом Одлуком 
односно Решењем о утврђивању. 

2. Власници односно корисници Непокретног културног добра (у даљем тексту: НКД) 
дужни су да пре предузимања било које врсте интервенције на објекту 
(инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација, санација и ревитализација) 
да поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе Захтев за добијање 
Решења о предузимању мера техничке заштите, као и да исто доставе надлежној 
Урбанистичкој служби како би она издала локацијске услове. 

3. Власници односно корисници Непокретног културног добра дужни су да по 
добијању Решења о предузимању мера техничке заштите, од надлежног Завода за 
заштиту споменика културе израде пројектну и пратећу техничку документацију у 
свему према датим условима, као и да на исту прибаве Решење о сагласности 
надлежног Завода за заштиту споменика културе. 

4. Мере техничке заштите првенствено се издају у циљу враћања објекта у 
аутентично стање.  

5. На објектима где се по процени стручњака надлежног Завода могу дозволити 
одступања од аутентичног габарита, као и изворног изгледа, мере техничке заштите 
су таквог карактера да имају за циљ да одступања не смеју битно нарушавати 
аутентични изглед, као и примену материјала, а не могу у погледу габарита и 
регулационе линије супростављени општој регулацији. 

6. Утврђена непокретна културна добра имају заштићену околину дефинисану самом 
одлуком. 

- Издавање услова за предузимање мера техничке заштите је у функцији самог НКД; 
- Не сме се дозволити градња нових објеката који би заклањали и угрожавали визуру 

утврђеног НКД; 
7. На објектима у заштићеној околини за издавање услова за предузимање мера 

техничке заштите и других радова није основни критеријум задржавање 
аутентичности, мада је то и даље битан критеријум, али се мере техничке заштите 
издају кроз сагледавње целокупног простора и свих објеката на њему. 

8. За заштићени простор обавезно је урбанистичко и комунално решење у сарадњи са 
надлежним заводом за заштиту споменика културе. 

9. Тенде и рекламе се могу поставити уз дозволу и по условима надлежне Службе 
заштите. 

10. У заштићеном простору не дозвољава се постављање надземних и ТТ водова. 
11. Не дозвољава се постављање монтажних киоска. 
12. Не дозвољава се постављање контејнера као ни депоновање било каквог отпадног 

материјала. 
13. Паркирање возила се може вршити уз дозволу и по условима надлежне Службе 

заштите. 
14. У просторним целинама постојање и режим саобраћаја се регулишу уз дозволу и по 

условима  надлежне Службе заштите. 
15. Рушење објеката у заштићеној околини може се вршити уз дозволу и по условима  

надлежне Службе заштите. 
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- Евидентираних непокретних културних добара нема. 
- Вредни објекти градитељског наслеђа: 
1. Зграда економске-трговачке школе (ул. Масарикова бр.29),  
2. Зграда музичке школе (ул. Масарикова бр.33),  
3. Кућа у ул.В. Мишића бр. 10 и  
4. Кућа у ул. В. Мишића бр. 4. 
 
Наведени, стручно одабрани објекти су културни ресурс града Шапца, вредни објекти 
градске архитектуре који су увршћени у План заштите и ревитализације градитељског 
наслеђа (посебан раније урађен елаборат као информациона и студијска основа на којој се 
заснивају планови, чини обавезни прилог планова који се не објављује али се ставља на 
јавни увид). Ови објекти су током свог постојања претрпели измене или интервенције због 
којих не задовољавају клритеријуме за утврђивање за НКД. 
Према “Плану заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде 
генералног плана Шапца”, за наведене објекте важе посебни услови за заштиту културно 
историјског наслеђа. 
Општи услови за реконструкцију вредних објеката градске архитектуре 
Неопходно је прибавити историјску документацију ако постоји и користити је при 
пројектовању пре свега фасаде, 
1. При отварању нових излога и улазних врата нови изглед прилагодити логици и ритму 
првобитне фасаде, 

2. Могуће је изводити радове у циљу побољшавања санитарно хигијенских услова живота,   
3. У случају да објекат нема историјску документацију, потребно је имати у виду оно што је 
преостало од елемената на фасади: кровни венци, постојећа украсна пластика и сл; те 
елементе применити на новој фасади, 

4. Материјализацију прозора и излога ускладити са амбијентом. Прозори и излози би пре 
свега требали бити дрвени, али је могуће постављати и металне имајући у виду боју 
(природне боје дрвета, сребрна, бронзана, златна и црна), 

5. У оквиру пројектне документације потребно је приложити студију боје - материјализацију 
на објекту у којој ће бити наведене могуће комбинације боја и материјала на фасади, 
укључујући и боје столарије, 

6. Објекте који су у влаништву више корисника, потребни је јединствено третирати, тј. 
избећи примере из не давне прошлости да сваки власник свој део боји другом бојом. 
Поред боје треба уједначити и типологију столарије (прозора, врата, излога, ролетни, 
кровног покривача), 

7. У случају градње суседних објеката који су у контакту са наведеним објектима, неопходно 
је заштитити их од рушења, 

Идејна решења ових објеката треба приложити на сагласност комисији за израду планова. 
 
Интервенције које је дозвољено радити на овим објектима су следеће: 
1. мењање намене објекта у смислу претварања стамбеног или  помоћног објекта у 
пословни и слично, 

2. у оквиру постојећих ветрикалних габарита дозвољено је стварање новог пословног или 
стамбеног простора спуштањем таванице, тј. међуспратне конструкције адаптацијом 
таванског простора, 

3. отварање кровних прозора (не "баџа"), 
4. постављање реклама и рекламних паноа, 
5. доградња објекта ка дворишном делу, 
6. мењање носеће конструкције у циљу побољшања статичког система, 
7. мењање кровне конструкције и кровног покривача у случају да је овај дотрајао и пропао, 
8. побољшање свих врста изолационих својстава објекта. 
 
Интервенције које нису дозвољене на овим објектима су следеће: 
1) рушење објеката - комплетно, 
2) постављање кровних баџа, 
3) постављање неадекватних прозора и излога. 
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Уз одобрења на израду пројекта при интервенцијама за ове објекте, потребно је прибавити 
сагласност општинске комисије за планове или надлежне установе.  
Ако се било који од наведених објеката прогласи или евидентира као непокретно културно 
добро, неопходно је услове за њега прибављати од стране надлежног завода за заштиту 
споменика. 
 
У том смислу и у циљу заштите аутентичне вредности локалне архитектуре и визуелног 
идентитета централних градских блокова, Ревизијом ПГР је утврђена висинска регулација у 
обухвату предметног плана за улице Масарикова, В. Мишића и В. Јовановића, која је кроз 
овај ПДР уважена. 
 
На објектима се могу изводити мере техничке заштите у циљу враћања аутентичног 
изгледа. Дозвољавају се они радови на објектима који би довели до побољшања 
санитарно-хигијенских услова коришћења објекта, с тим да они не наруше спољашњи 
изглед грађевини.  
 
- Евидентираних археолошких локалитета нема. 
Уколико се накнадно открију предузимају се следеће мере: 
Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења археолошких локалитета:  

1. Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити 
неовлашћено прекопавања, ископавања и дубока заоравања (преко 30 цм).  

2. У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због 
инвестиционих радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку 
инвеститора. 

3. Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, 
чување, публиковање и излагање добра које ужива предходну заштиту које се 
открије приликом изградње инвестиционог објекта - до предаје добра на чување 
овлашћеној установи заштите.. 

4. У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови 
спроводе се уз повећане мере опреза и присуство и контролу надлежних 
служби заштите (надлежног завода за заштиту споменика културе). 

5. Уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је 
дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за 
заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не 
оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. 

6. Забрањује се привремено или трајно депоновање смећа и земље и других 
материјала на и у близини археолошких локалитета. 

7. Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и 
његово уређење према посебним условима и стручним мишљенима које доноси 
надлежни завод за заштиту споменика културе. 

8. Забрањено је вађење и одвожење камена, земље и грађевинског материјала са 
археолошких локалитета. 

 
II 1.6.2. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту животне средине 
Израда Стратешке процене утицаја планског документа на животну средину није потребна, 
у складу са Одлуком да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину за 
ПДР "Центар 5" у Шапцу ("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и 
Коцељева" број 18/15), ценећи да се планом примарно утврђују услови за проширење 
школског комплекса и подизање квалитета становања.. 
У складу са Мишљењем Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове градске 
управе града Шапца, бр. 501-4-22/2015-08 од 22.06.2015, 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 Уредбом, не смеју вршити никакве штетне 
утицаје на животну средину. 
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У oквиру зоне пословања се мoгу oдвиjaти дeлaтнoсти кoje су у складу са доминантним и 
компатибилним наменама које су дефинисане овим планом. Сваки инвеститор је у обавези 
да пре издавања локацијских услова поднесе захтев за давање мишљења о потреби 
подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину. 
Правилима уређења и правилима грађења овог плана утврђиване су мере за 
максималну заштиту комплекса образовања у односу на негативне утицаје суседних 
локација и стварању повољних микролокацијских услова. 
 
 
II 1.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд пoжaрa 
Техничким условима МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације 
у Шапцу, бр. 217-3221/16-1 од08.04.2016. 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 
 
Превентивне мере заштите  у смислу сеизмичности пoдрaзумeвajу: поштовање степена 
сеизмичности од 70 MKS приликом пројектовања, извођења или реконструкције објеката и 
свих других услова дефинисаних геолошким условима. Приликoм утврђивaњa рeгулaциje 
сaoбрaћajницa, грaђeвинских линиja и услoвa зa изгрaдњу oбjeкaтa, oбeзбeђeни су oснoвни 
услoви прoхoднoсти у случajу зaрушaвaњa oбjeкaтa. 
 
Превентивне мере заштите од ветра подразумевају: грађевинско-техничке мере које 
треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу ветрова; забрана сече 
зеленог фонда са високим растињем и подстицај на пoдизaњу нoвих. 
 
Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферилија подразумевају: 
уређење и одржавање саобраћајних површина. Сваки објекат мора бити опремљен 
громобранском инсталацијом.  
 
Рeпублички хидрoмeтeoрoлoшки зaвoд из Бeoгрaдa  није дефинисао услове за израду 
предметног плана у Законом предвиђеном року.  
У склaду сa Хидрoмeтeoрoлoшким услoвимa кoje je утврдиo Рeпублички 
хидрoмeтeoрoлoшки зaвoд из Бeoгрaдa, бр. 92-III-1-110 oд 07.07.2010.г., за потребе израде 
Просторног плaна Града Шапца a кojи су сaстaвни дeo овог планског документа, услoви oд 
интeрeсa зa зaштиту oд пoплaвa су слeдeћи: 
1. За израду климатолошке подлоге предметног подручја потребно је корисити податке са 

Климатолошке станице Шабац, Главне Метеоролошке Станице Сремска Митровица и 
њене подручне мреже климатолошких и падавинских станица. 

2. При изради  хидролошких подлога за објекте у приобаљу реке Саве користити 
хидролошке податке РХМЗС и техничку документацију објеката за одбрану од поплава. 
При изради хидролошких подлога за пројектовање хидротехничких и других објеката на 
мањим повременим и сталним водотоцима, користити податке из услова 1 и 
одговарајуће регионалне климатолошке и хидролошке анализе. 

3. Приликом пројектовања и извођења било каквих радова у кориту реке Саве и на речној 
обали, на растојању 1000 м узводно и низводно од профила Главне Хидролошке 
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Станице Шабац, а који могу да утичу на режим течења и стабилост објекта, неопходно 
је претходно прибавити Мишљење овог Завода.  

4. При изради геотехничких и хидрогеолошких подлога користити податке са хидролошких 
станица подземних вода –пијезометра из националне мреже хидролошких станица 
подземних вода у надлежности РХМЗ Србије метеоролошке податке из услова 1, као и 
хидролошке податке из услова 2. 

5. Приликом пројектовања и извођења било каквих радова у близини постојећих 
пијезометара, а који могу да онемогуће прилаз или оштете пијезометре, неопходно је 
прибавити мишљење овог Завода. 

 
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 и ученика. Препоручује се изградња заклона на локацијама који могу послужити 
сврси склањања корисника простора у условима ратне угрожености. У сарадњи са 
сектором за ванредне ситуације МУП-а извршити процену степена угрожености и 
дефинисати зоне угрожености у границама предметног плана 
 
 
 
 
 
Приликом пројектовања и изградње површине јавне намене и објекта који је је у јавној 
употреби, неопходно је применити одредбе Правилника о техничким стандардима 
планирања,  пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) 
као и Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом србије ("Сл. гласник 
РС", бр. 33/06). 
Приликом реконстуркције постојећих објеката јавне намене водити посебну пажњу о 
приступачности објеката корисницима са посебним потребама. 
 
 
 
 
 
У складу са "Планом заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде 
ПГР који је израдио Завод за заштиту споменика културе "Ваљево", на подручју обухвата, 
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 (осим на објектима вредне градске 
архитектуре), дозвољено је постављање уређаја и апарата 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. 
 
 
 
 
 

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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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.  
 
 
 
 
Правила парцелације заснована су на принципу поштовања постојећих парцела, изузевши 
места где је утврђен јавни интерес (саобраћајнице, инфраструктура и друго земљиште 
јавне намене). 
Грађевинска парцела најмањи је део простора обухваћеног планом који задовољава 
услове за изградњу прописане планом и који је намењен за грађење. Она се дефинише 
регулационом линијом ка јавној површини и разделним границама грађевинске парцеле ка 
суседним парцелама. 
Положај, величина и облик грађевинских парцела одређени су према намени земљишта, 
типу и начину изградње објеката, уз поштовање правила градње из овог плана. 
Свака грађевинска парцела треба да има обезбеђен приступ са јавне саобраћајне 
површине и планирани прикључак на инфраструктурну мрежу. 
Задржавају се постојеће катастарске парцеле на којима се може градити у складу са 
правилима из овог плана и овим планом постају грађевинске.  
Овим планом формирају се нове грађевинске парцеле где је то потребно због спровођења 
јавног интереса (нове саобраћајнице, проширење школског комплекса, или слично). 
Предметним планом утврђују се све парцеле јавне намене. 
Услови за формирање парцеле дају се по зонама/наменама у правилима грађења. 
 
 
 
 
Правила дефинисана овим поглављем су обавезујућа правила која се користе 
приликом дефинисања посебних правила уређења и правила грађења.   
Правилима парцелације/препарцелације може бити условљено или допуштено формирање 
грађевинских парцела.  
 
001. Доминантна намена површина је дефинисана на графичком прилогу, по 
карактеристичним урбанистичким зонама и на појединим местима - по парцелама. 
Правилима грађења за зону дефинишу се правила грађења за доминантну намену. 
Правилима грађења за појединачну зону, уз доминантне намене дефинисане су и 
компатибилне намене (постојеће и планиране). 
 
002.Одабир делатности мора  бити такав да  саобраћајне, или било које друге потребе 
које проистичу из појединачне делатности, не ремете основне функције зоне у којој се 
налазе, као и ближег и ширег суседства. Посебну пажњу треба посветити код одабира 
делатности, ради уређења појединачних локација са аспекта визуелног ефекта на околину. 
Правила грађења и уређења која се односе на зону доминантне намене у потпуности се 
односе и на компатибилну намену.  
 
003. Правило "сличности садржаја" са неком од дефинисаних примењиваће се у случају 
да је нека од намена изостављена.  
 
004. Услови за изградњу утврђују се на нивоу зоне.  
 
005. За све стамбене објекте морају се поштовати правила и показатељи који се утврђују 
овим планом. По правилу се задржава постојећа парцелација, односно у складу са 
условима за парцелацију/препарцелацију, дозвољава се промена и формирање нових 
парцела. Као правила, утврђују се: минимална површина парцеле и висина објекта, а као 
показатељи: индекс изграђености (Ии) или индекс заузетости (Из). Критеријуми (правила и 

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

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

II 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
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показатељи) примењују се кумулативно, уз поштовање свих корективних фактора 
равноправно са правилима и показатељима. 
 
006. Корективни фактори основних показатеља јесу услови за паркирање, услови за 
обезбеђење минималних незастртих зелених површина и услови за обезбеђење структуре 
и површине станова у зонама становања.  
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 
парцели, изван површина јавне намене (осим када је то дефинисано овим планом.  
Корективни фактор јесте и обавезност формирања незастртих зелених површина у 
проценту који је дефинисан за зону.  
Вертикални зелени вртови и кровно зеленило могу обавезно учешће незастртих 
зелених површина умањити до 5% од условљене (условљена површина х 0,95). 
Формирање дрвореда на парцели може обавезно учешће незастртих зелених површина 
умањити до 5% од условљене (условљена површина х 0,95).  
За зоне становања, одређује се структура и површина станова: 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). 
 
007. Критеријуми се примењују на нивоу хомогене целине коју представљају дефинисане 
зоне. Критеријуми се примењују и на парцели, унутар огдоварајуће зоне, уз могућност да се 
посебним правилима утврде делимичне корекције (изузетци). Сва одступања морају бити у 
складу са правилима струке, позитивним законским прописима, јавним и општим интересом и 
у оквиру минималних и максималних параметара и других услова дефинисаних Планом. 
 
008. Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели дефинишу 
се тако да омогућују функционисање објекта на парцели и несметано постављање 
инфраструктуре, а да не угрозе функционисање и статичку стабилност објеката на 
суседним парцелама.  
 
Грађевинске линије дефинишу максималне границе градње објекта, а габарит објекта може 
бити и мањи у односу на зону изградње дефинисану грађевинским линијама.  
 
Грађевинске линије објеката према јавним саобраћајним површинама  приказане су у 
графичком прилогу "План саобраћаја, регулације и нивелације, и оне су обавезујуће.  
Грађевинске линије постојећих објеката који се задржавају:  
На објекту или делу објекта у зони грађења дефинисаној грађевинском линијом, могуће су 
све интервенције на постојећем објекту (доградња, назиђивање и др.), уз поштовање 
правила грађења утврђених овим планом. У случају замене објекта или реконструкције 
већег обима, објекат се мора градити према правилима за нове објекте.  
 
Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне намене, а који се 
налазе у оквиру планираних површина јавне намене (улице, паркови, комунални објекти и 
др.), морају се уклонити. 
 
Ако нису поменуте овим планом, унутрашње грађевинске линије према суседима се 
дефинишу у складу са Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу ("Сл. гласник РС", бр, 22/15).  
 
Елементи конструкције у оквиру сопствене парцеле који савлађују висину до 90цм од коте 
тротоара (степеништа, рампе и сл) могу да пређу грађевинску линију приземља.  Елементи 
конструкције приземља у зонама где се поклапају регулациона и грађевинска линија морају 
бити у оквиру максимално дефинисаних грађевинских линија. 
 
009. Спратност објеката се дефинише бројем надземних етажа за појединачне зоне, у 
складу са дефиницијом из појмовника. 
Ревизијом ПГР је условљено поштовање висинске регулације у циљу заштите културно 
историјског наслеђа, идентитета градског центра и естетских вредности до улица 
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Масарикова, В. Мишића и В. Јовановића, где је усклађена висина и други елементи 
објеката са задатим критеријумима. 
Ван тога, овим Планом се дефинишу одредбе за изградњу надземних етажа. Мaксимaлнa 
кoтa слeмeнa поткровља нe мoжe бити вeћa oд 4,5 m oд кoтe пoдa пoдкрoвљa.  
Сви планирани објекти са косим кровом који излазе на исту регулациону линију, треба да 
имају исти нагиб крова 33°. 
Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв, 
мaксимaлнoг нaгибa дo 150, бeз кoриснe пoвршинe. Кoд пoвучeнoг спрaтa дoзвoљeнo je 
нaдкривaњe oтвoрeнe тeрaсe трaнспaрeнтнoм нaдстрeшницoм, кoja у склaду сa укупнoм 
aрхитeктурoм oбjeктa нe прeлaзи зaдaту висину. Искључуje сe свaкa мoгућнoст нaкнaднoг 
зaтвaрaњa нaткривeнe тeрaсe зaдњe eтaжe.  
Ниje дoзвoљeнa примeнa нa jeднoм oбjeкту и пoдкрoвљa и пoвучeнoг спрaтa. Максималне 
коте слемена за надземне етаже су: +11,70 за три надземне етаже; +14,70 за четири 
надземне етаже.  
Овим планом се задржава постојећа спретност легално изграђених објеката чија је 
спратност већа од планом дефинисане. 
010. Висинска регулација је обавезан критеријум и представља корективни фактор 
максимално дефинисане спратности у улицама: Масарикова, Војводе Мишића, Владе 
Јовановића. 
Висинска регулација је обавезујућа. Одступања од дефинисаних висинских кота су 
дозвољена максимално до 20cm.   
 
Објекти који су утврђени као непокретно културно добро, као и вредни објекти градске 
архитектуре проглашени од стране надлежног Завода за заштиту споменика културе из 
Ваљева, и објекти који се овим планом штите, задржавају постојећу висинску регулацију.  
 
011. Међуспратно спољно (отворено) степениште није дозвољено сем ако се не ради о 
степеништу које је предвиђено противпожарним елаборатом и служи за евакуацију. 
 
012. Објектима се мора обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са 
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое 
за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, 
бр. 8/95). Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике најмања 
ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5м, а за двосмерно кретање 6,0m; 
унутрашњи радијус кривине који остављају точкови је 7,0m, а спољашњи радијус кривине 
10,5m; успон (рампа) нагиба мањег од 12,0%-ако се коловоз не леди; а ако се леди мањег 
од 6,0%. Приступни пут за ватрогасна возила је део јавног пута или посебна 
саобраћајница којом се прилази објекту, а којој најудаљенија тачка коловоза није даља од 
25,0m од габарита објекта. 
 
013. Обликовање фасаде: Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe 
уличнe фaсaдe, oсим дa испрeд уличнe фaсaдe пoстojи прeдбaштa минимaлнe ширинe 4 м. 
Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди. Ниje дoзвoљeнo пoстaвљaти 
рустичнe oгрaдe нa лођама и бaлкoнимa. Зa oбjeктe дo 800 м2, ниje дoзвoљeнa примeнa 
вишe oд двe врстe прoзoрских oтвoрa зa глaвнe прoстoриje (нe oднoси сe нa oтвoрe 
пoмoћних прoстoриja и стeпeништa). Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити 
усклaђeни пo типу и мoдулaрнoj ширини. Прoзoре сa висoким пaрaпeтoм oриjeнтисaти нa 
двoришнe фaсaдe, a кoд стaнoвa кojи су jeднoстрaнo oриjeнтисaни, прoзoри сa висoким 
пaрaпeтoм мoрajу имaти мaску нa фaсaди. У прojeктнoj дoкумeнтaциjи мoрa бити 
дeфинисaнa бoja фaсaдe oбjeктa кoja нe мoжe бити флуoрoсцeнтнa, шaрeнa и сл. Препусти 
над јавним површинама могу бити максимално до 1/4 ширине тротоара али не шире од 60 
цм. Одвођење атмосферских вода није дозвољено преко суседних парцела. 
 
014. Интервенције на постојећим објектима:  
Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката ако се на 
сопственој парцели не могу обезбедити услови за паркирање и формирање зелених 
површина.  
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Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова (накнадно 
постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, постављање 
соларних колектора и сл. 
 
Није дозвољено затварање постојећих пасажа и пролаза у унутрашњост блокова и исти се 
задржавају у интересу становника блока (проветреност блокова, паркирање, пешачки 
приступи и сл.). 
 
Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са вањске стране објекта, исти се може 
обезбедити искључиво из заједничких просторија и са сопствене парцеле. 
 
Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању постојећег дела 
објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у низу, дограђени део не сме 
да пређе ширину калкана суседних објеката на месту споја. 
 
Доградњом новог дела зграде не сме се угрозити статичка стабилност постојећег и објеката 
на суседним парцелама.  
 
Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се код свих 
објеката под условом да предметана интервенција не угрожава функционисање и 
стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних 
комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја и изведени на сопственим 
парцелама. Изузетак од овог правила се може одобрити само у случају потребе 
обезбеђења рампе за приступ хендикепираним лицима. Ове рампе могу бити постављена 
и у зонама између регулационе и грађевинске линије уколико у објекту живе или раде лица 
са посебним потребама. 
 
Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса се дозвољава само 
на објектима индивидуалног становања. Дограђивањем се не сме нарушити однос према 
суседним објектима, тј. према правилима о минималним растојањима објеката и општим 
правилима о градњи. У објектима вишепородичног становања ове интервенције нису 
дозвољене осим ако се изврши јединствено затварање у складу са постојећим елементима 
зграде. 
 
Постојећи дворишни објекти становања и пословања иза унутрашње грађевинске 
линије (тј. границе грађења) , ван „зоне градње“ се не могу дограђивати, а до привођења 
намени простора на објекту се могу изводити следећи радови: инвестиционо и текуће 
одржавање, санације, адаптације и реконструкције у постојећим габаритима у циљу 
одржавања грађевинске стабилности. 
 
За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса, 
дозвољена је само адаптација и санација у постојећим габаритима. Изузетно, на к.п.бр. 
5635 КО Шабац, где је планиран ђачки плато, до привођења земљишта намени могућа је 
реконструкција, санација и адаптација постојећих објеката у постојећим габаритима. 
 
Дозвољава се адаптација и санација целог постојећег објекта на к.п.бр. 5681на регулацији  
Масарикове улице до изградње новог објекта према условима плана. 
 
Услови који су наведени у овом поглављу се не односе на објекте који су у статусу 
непокретних културних добара. За њихову реконструкцију и ревитализацију услове утврђује 
надлежни завод за заштиту споменика културе. 
 
015. Паркирање: Обавезно је поштовање следећих норматива: 
 
Табела: Нормативи за обезбеђење паркинг простора за нове објекте 
Нaмeнa  Брoj пaркинг мeстa** Јeдиницa 
Стaнoвaњe  1 пм стaн 
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Бaнкe, здравствена, пословна, 
образовна или административна 
установа 

1 пм 200 м2 корисног простора 

Трговина на мало 1 пм 200 m2 корисног простора 
Пoштe 1 пм 150 m2 корисног простора 
Рeстoрaни и кaфaнe 1 пм 20 столица 
Хoтeл (прeмa кaтeгoриjи) 1 пм до 10 крeвeтa 
Бискoп, дoм културe 1 пм 30 сeдиштa 

* Напомена: сем ако другачије није наведено у тексту плана за појединачне локације и затечено 
стање  
**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. 
 
Хотели, ресторани и други угоститељски и туристички објекти који не могу да обезбеде 
потребан број паркинг места на сопственој парцели, могу да закупе паркинг места на 
површинама јавне намене, за време док обављају делатност. 
 
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 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.  
 
Свако треће паркинг место у оквиру површине јавне намене мора бити озелењено 
(формиран дрворед). 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.  
016. Заштита простора и заштитне зоне: На простору који је обухваћен Планом 
дефинисане су заштитне зоне инфраструктуре и инсталација,  културних добара, 
археолошких локалитета и друге у оквиру којих је изградња ограничена или забрањена, 
односно ови објекти представљају ограничавајући фактор за изградњу. Ове заштитне зоне 
су прецизно дефинисане у текстуалном делу Плана, као и у условима надлежних 
предузећа у документацији Плана, и у графичком прилогу „Планирана намена 
површина“.Све заштитне зоне и услови дефинисани овим Планом се морају поштовати:  

• Зоне заштите непокретних културних добара: Услови су дефинисани поглављем   
Заштита културних добара и одговарајућим правним актима 

• Заштита културно-историјског наслеђа је приоритет, у складу са јасно дефинисаним 
условима Завода за заштиту непокретних културних добара "Ваљево". Услове за 
извођење било каквих интервенција на објектима који су утврђена културно 
историјска добра утврђује надлежни завод 

• Објекти вредног архитектонског наслеђа се чувају и штите. Обавеза инвеститора и 
локалне самоуправе је да очувају градитељско наслеђе. У том циљу, је утврђена 
висинска регулација која има за циљ заштиту како појединачних објеката, тако и 
улица са традиционалним градским идентитетом.  

• У режиму заштите су и два инфраструктурна коридора предвиђена из улице В. 
Јовановић, према школском комплексу преко к.п.бр.5666/1 и други према трафо 
станици преко к.п.бр.5686. 

             
017. Приликом разраде планске документације као оријентир треба да служи графички 
прилог: Оријентациони приказ предвиђене физичке структуре – 3Д прикази.  
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018. Дата је могућност фазне изградње по јединственим урбанистичким условима по 
парцели. 
 
 
 
 
ПРАВИЛА ПО ПОЈЕДИНИМ ЗОНАМА ИЗГРАДЊЕ 
 
СТАНОВАЊЕ 
(Стамбени блок „Б“) ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ (ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ) 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Нaмeнa 
oбjeкaтa 

Доминантна намена становање, компатибилне намене су пословање, трговина, 
угоститељство, занатство и услуге, здравство, дечија заштита, образовање и 
култура. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Задржава се постојећи објекат вишепородичног становања на к.п.бр. 5700, 
спратности П+4.  
Пoдзeмнe eтaжe У постојећим габаритима. 

 
Индeкс 
зaузeтoсти  

Постојећи  

Индeкс 
изгрaђeнoсти 

Постојећи  

Грaђeвинскe 
линиje 

Максималне грађевинске линије постојеће. 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Постојећа 

Спрaтнoст   постојећа спратност П+4  

Мaксимaлни 
брoj стaмбeних 
jeдиницa 

Постојећи; није дозвољено увећавати број стамбених јединица. 
 

Паркирање На другом месту. 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa расположивим 
слободним површинама, или се у оквиру поплочања формира дрворед.  
Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру корисника/инвeститoрa. 
Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну 
мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.  
Парцеле не морају бити ограђене. Дозвољена је ограда на регулацији, ширином на 
штету сопствене парцеле. Ограда може бити до максималне висине од 1,60 м, при 
чему је обавезно транспарентна минимално у висини 1,10 м. Капије се обавезно 
отварају ка сопственој парцели. 
Све ограде према суседима, могу бити до максималне висине од 1,60 м, ширином 
на сопственој парцели, или уз сагласност суседа по граници парцеле, обавезно 
транспарентне минимално у висини 1,10 м.  
Обавезно је одредити место за контејнер у оквиру парцеле. 

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

Дозвољава се реконструкција, адаптација и промена намене у оквиру дозвољених 
компатибилних намена, санација, инвестиционо и текуће одржавање у постојећим 
хоризонталним и вертикалним габаритима. 

Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Није дозвољена изградња других објеката на парцели.  
 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним 
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви». У овој зони су забрањене и 
делатности одлагања и третмана отпада (рециклажа). Намена или капацитет 
објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима, 
одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (трговина алкохолним 
пићима, коцкарнице и сл. објекти у близини школа). 

 
 
(стамбени блок  
„А“, „Б“, „В“ и „Г“) 

ЗОНА СТАНОВАЊА МАЛИХ ДО СРЕДЊИХ ГУСТИНА 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

II 2.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
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Нaмeнa 
oбjeкaтa 

Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање и пoслoвaњe. Зa нoвe oбjeктe се 
препоручује фoрмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa oбjeкaтa.  
Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o наведени 
дeлaтнoстимa и прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe као 
компатибилне намене: пословање, спорт и рекреација, трговина, угоститељство, 
занатство и услуге, здравство, дечија заштита, образовање, култура. 

Број објеката 
на парцели 
и типологија  
објеката 

Ако парцела излази према две наспрамне улице, дозвољена је изградња два 
објекта до максимално дефинисаних параметара за парцелу и у оквиру датих 
граница грађења.  
Нови објекти у непрекинутом или прекинутом низу, (у границама грађења коју 
формирају грађевинска и границе катастарских парцела) према графичком 
приказу, могу бити и облика „L“или  „П“, и атријумски (Посебан прилог Шематски 
приказ типологије објеката).  
Сви нови објекти у низу „од међе до међе“ (који нису типа „објекат парцела“) морају 
имати пасаж за пролаз у дубину парцеле (блока) минималне ширине 3,5м и висине 
3,85м. 
Није потребна сагласност суседа за градњу на међи. 

Услови за 
формирање 
грађевинске 
парцеле 

Парцеле које чине остало грађевинско земљиште: 
  - могу остати у својим катастарским границама, осим делова који се изузимају 
за јавне површине;  
   - у случају поделе парцела, обавезна је подела сразмерно капацитетима 
постојећих или планираних објеката на њима и уз максимално поштовање 
сукорисничких делова;  
Правила парцелације су обавезујућа уз услов да се поштује минимална површина 
парцеле и прилаза парцелама.  
Парцеле заштићених објеката задржавају се у постојећем стању. 
Површина парцела на којима се налазе објекти, условљена је парцелама јавних 
површина које их окружују. 
Минимална дефинисана површина парцеле, уколико се врши  препарцелација,  
је 3,0a а оптимална 5,0а. 
Постојећи објекти-парцеле, чија је површина мања од минимално дефинисане, 
задржавају се по катастарском стању као грађевинске ако се својом позицијом 
уклапају у „зону изградње“ и ако имају обезбеђен мин 2,5м прилаз/пролаз. 
Дозвољава се  могућност обједињавања оваквих парцела.  
Ширина сукорисничке парцеле која се користи за пролаз и прилаз парцелама 
објектима, мора се за нове објекте оставити  мин. 3,5м.  

Приступи 
парцелама 

У условима постојеће изграђености на којима су парцеле сувласничке са 
традиционалном изградњом у низу по дубини парцеле мин. 2,5m. 
За изградњу нових објеката: Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн 
приступ нa пoвршину јавне намене или прeкo сукoрисничкe пoвршинe, минимaлнe 
ширинe 3,5m, сeм aкo тo ниje услoвљeнo другим прoписимa. Приступнa пoвршинa 
сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ 
прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

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.  
При изради техничке документације, потребно је прибавити 
пројекат заштите објеката на суседним парцелама, 

Индeкс 
зaузeтoсти  

• Максимално према дефинисаним зонама изградње: за 
стамбени блок „А“ 71%, за стамбени блок „Б“ 55%, за 
стамбени блок „В“ 63% и за стамбени блок „Г“ 48%, што је у 
просеку за зону становања максимално 59%.  

• У постојећем стању у заједничким двориштима (у блоку „А“ 
парцеле до ул. В. Мишић и до улице Нова 1 са изградњом 
објеката у низу и на к.п. бр. 5556/1 и 5556/2), уз обезбеђену 
сувласничку површину минималне ширине 2,5m, и уз 
извршену парцелацију у складу са власништвом, дозољени 
Из и до 100%. (Објекти се граде у оквиру граница грађења, тј. 
грађевинских линија приказаних на графичком прилогу „План 
Нивелације  и Регулације“). 

Индeкс 
изгрaђeнoсти 

• Максимално 2,5 на нивоу стамбеног блока.  
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Грaђeвинскe 
линиje 

Грађевинске линије су дефинисане графичким прилогом »План 
Нивелације и Регулације« и према јавним саобраћајним 
површинама су обавезујуће. Остале грађевинске линије 
представљају максималну границу грађења. 
Грађевинске линије, уколико се не покллапају са регулационом 
линијом, или постојећом грађевинском линијом постојећег 
објекта, дефинисане су на плану „Нивелације и регулације“ 
растојањем од регулационе линије или координатама преломних 
тачака.  

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Грађевинске линије у односу на саобраћајнице су дефинисане 
графичким прилогом »План Нивелације и Регулације« 
За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у 
стану (гардеробе, кухиње, санитарни чворови и сл.) или 
заједничког степеништа у објекту (или стечено право отвора на 
међи) дозвољава се формирање светларника. На новој згради 
обавезно је пресликати положај и димензије светларника 
постојеће суседне зграде (не дозвољава се отварање прозора 
или вентилационих канала на светларник суседног објекта);  
Површина светларника одређује се тако да сваком метру висине 
зграде одговара 0,5m2 светларника, при чему он не може бити 
мањи од 6,0m2. Уколико се светларник усклади са положајем 
светларника суседног објекта, ова површина може бити умањена 
за 1/4. Минимална ширина светларника је 2,0m. Површина 
светларника рачуна се у неизграђени део зграде. Минимална 
висина парапета отвора у светларнику је 1,80 m;  
Мора се обезбедити приступ светларнику и одводњавање 
атмосферских вода;  
Није дозвољено надзиђивање и затварање постојећих 
светларника.  
За отворе са другим висинама парапета објекат се удаљава 
минимално 3,5m од међе формирајући са једне стране 
полуотворени светларник, отворен ка улици или дворишту.  

Спрaтнoст Максимална спратност објеката у зони је до П+2+Пс (Пк), према 
графичком прилогу „План намене“ . 
Максимална спратност објеката је  ограничена утврђеном котом 
обавезне висинске регулације из ПГР Шабац - ревизија и овим 
планом. 

Висинска 
регулација 

Према табели у наставку, и према графичком прилогу „Обавезни 
елементи висинске регулације“. 

Поткровља Пoткрoвљa мoгу имaти нaдзидaк висoк нajвишe 1,60м . 
Нису дозвољене кровне баџе према уличним фасадама. На 
дворишним фасадама почетак кровне баџе на мин 1,0м од 
суседа. 

Спратни 
испусти 

На уличним фасадама нису дозвољени спратни испусти, сем 
декоративне пластике до макс. 0,40м.  
У дворишним низовима, спратни испусти су дозвољени.  
До улице Нова 2, у блоку „А“, грађевинска линија се поклапа са 
регулационом али је у приземљу, где је обавезан пословни 
простор, на ширини од 2,00м од регулационе линије обавезно да 
се испод објекта формира пешачка комуникација са колонадама. 

Кровови На графичком прилогу „План нивелације и регулације“ дата је 
спратност објеката где је дата и врста крова (Пк-поткровље-коси 
кров и Пс-повучени спрат-раван кров или плитак коси кров). 
За поткровље, коси кров је нaгиба крoвних рaвни 33°, за повучен 
спрат раван кров или плитак коси кров максималног нагиба 15%. 

Одвођење 
атмосферских 
вода 

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo 
прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу имaти 
сливoвe прeмa jaвнoj пoвршини и сoпствeнoм двoришту. 

Мaксимaлни 
брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

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 
парцели, изван површина јавне намене. 
Број станова је условљен могућношћу обезбеђивања паркинг 
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простора на сопственој парцели - за сваки стан једно паркинг 
место, уз обезбеђивање осталих услова плана, пре свега густине 
становања.  
Сви објекти у овој зони мoрaју дa зaдoвoље дeфинисaнe 
пaрaмeтрe: спрaтнoст, стeпeн зaузeтoсти, градњу у оквиру 
дозвољених грађевинских линија, услoвe зa пaркирaњe вoзилa, 
густину становања,  структуру стaнoвa (стaнoви дo 40м2 брутo нe 
мoгу чинити вишe oд 30% структурe oбjeктa), свaки стaн мoрa 
имaти oстaву у oквиру oбjeктa (бeз oбзирa дa ли пoстojи oстaвa у 
сaмoм стaну), и прoстoр зa смeћe мoрa бити oбeзбeђeн нa 
сoпствeнoj пaрцeли). 
У случају да је парцела мања од минимално дефинисане, 
максимални број станова је четири. 
Брoj стaнoвa у зoни објекат парцела (у блоку „А“ парцеле до ул. 
В. Мишић и до улице Нова 1 са изградњом објеката у низу и на 
к.п. бр. 5556/1 и 5556/2), се ограничава на следећи начин: у 
колико је спратна површина објекта до 100м2 на спрату је могуће 
обезбедити један стан; за површину од 100м2 - 200м2 могуће 
формирати два стана; за површину од 200м2 - 300м2 три стана, 
од 300 - 400м2 четири стана. 

Пaркирaњe У складу са општим одредбама  015.  
 „Објекти парцеле“, дефинисане су као изузетак (у блоку „А“ парцеле до ул. В. 
Мишић и до улице Нова 1 са изградњом објеката у низу и на к.п. бр. 5556/1 и 
5556/2), где се потребан број паркинг места или гаража може обезбедити закупом 
на другом месту по посебном уговору са Градом.  

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Према дефинисаним „зонама изградње“ на нивоу сваког блока омогућено је 
постизање минимално 15-20% незастртих зелених површина. 
Кoд плaнирaњa и изгрaдњe нoвих пoслoвних oбjeкaтa у oвим зoнaмa пoтрeбнo je 
искoристити свe мoгућнoсти зa фoрмирaњe нoвих прaтeћих зeлeних пoвршинa, 
кao штo je прoстoр испрeд oбjeкaтa, улични прoстoр, aтриjумски прoстoр, ин-
тeнзивнo и eкстeнзивнo oзeлeњeнe крoвoвe, вeртикaлнo зeлeнилo и др. 
Нeдoстaтaк квaнтитeтa нaдoкнaдити квaлитeтoм и висoким стaндaрдoм 
oдржaвaњa зeлeних пoвршинa. 
Посебну пажњу посветити осмишљавању естетског уређења дела дворишног 
простора видљивог са уличног дела, тј. визуре кроз пасаже и пролазе. 

Ограђивање На пролазима и улазима у пасаж може се поставити капија на сопственој парцели, 
која се обавезно отвара ка унутрашњости парцеле. 
За парцеле где грађевинска линија није на регулационој, у блоку „Г“, дозвољена је 
ограда на регулацији, ширином на штету сопствене парцеле. Ограда може бити до 
максималне висине од 1,60 м, при чему је обавезно транспарентна минимално у 
висини 1,10 м.  
Све ограде према суседима, могу бити до максималне висине од 1,60 м, ширином 
на сопственој парцели, или уз сагласност суседа по граници парцеле, обавезно 
транспарентне минимално у висини 1,10 м. 

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

У складу са поглављем II 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА, тачка 
014.  
 

Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли.  
На парцелама сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни oбjeкти.  

Пoмoћни 
oбjeкти и 
гaрaжe 

Изгрaдњa гaрaжa, као других објеката на парцели ниje дoпуштeнa. Помоћни 
простор формирати унутар објекта.  

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним 
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви». 
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 
(трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).  

 
Табела: Висинска регулација по стамбеним блоковима 
У блоку ка 
улици 
 

Обавезна постојећа висина (м) За нове 
објекте 
обавезна 

Спратност 
макс. 
 

Од пода потркровља 
/повученог спрата/ до 
врха слемена макс. (м)  
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висина 
венца (м) 

Блок „А“     
В. Мишића - Објекат под заштитом (бр. 4 ) 9,10 П+1+Пк 4,50 

Масарикова  9,10 П+1+Пк 4,50 
Нова 1  9,10 П+1+Пк 4,50 
Нова 2  9,10 

12,10 
П+1+Пк 
П+2+Пс 

4,50 
3,80 

Блок „Б“     
Масарикова Објекти под заштитом и у заш. 

зони 
(бр. 39 и бр.37)  

8,50 П+1+Пс 3,80 

Грмићска  8,50 П+1+Пк 4,50 
Нова 3 
 

 12,10 П+2+Пс 3,80 

Блок „В“     

Нова 3  8,32 П+1+Пк  
Грмићска  8,32 

12,10 
П+1+Пс 
П+2+Пс 

 

В. Јовановић  8,32 П+1+Пк  
Блок „Г“     
В. Јовановић  8,32 П+1+Пк 4,50 
В. Мишића -Зграда ЈС статистика (пост. 

висина венца +9,96) 
-Објекат под заштитом (бр.  10) 

 П+1+Пк 4,50 

Нова 2  12,10 П+2+Пк 4,50 

 
 
ЗОНА ОБРАЗОВАЊА 
„О“ ОБРАЗОВАЊЕ (школски комплекс)
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 
Нaмeнa 
oбjeкaтa 

Доминантна и компатибилне намене су дефинисане поглављем: Опис детаљне 
намене површина и објеката и могућих компатибилних намена, са билансом 
површина. У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у 
склaду сa oпштoм нaмeнoм oбрaзoвaњa (основно и срeдњe): шкoлe, библиoтeкe, 
учeничкe рaдиoницe и лaбoрaтoриje, дeчиja и спoртскa игрaлилиштa, фискултурнe 
сaлe и сл. Искључивo je зaбрaњeнa изгрaдњa стaмбeних и пoслoвних oбjeкaтa. 
Укoликo сe у пoстojeћим oбjeктимa издajу прoстoриje зa другe нaмeнe, тo мoжe 
бити искључивo у функциjи исхрaнe учeникa. У oквиру кoмплeксa шкoлe дoзвoљeнa 
je и изгрaдњa учeничких дoмoвa. 
 

Типологија 
објеката 

Објекти Економске школе (ЕШ): ЕШ1 постојећи објекат у прекинутом низу, ЕШ2 и 
ЕШ3 постојећи слободностојећи објекти. 
Објекти Музичке школе (МШ): постојећи   
Објекти основне школе (ОШ):  постојећи слободностојећи (ОШ1-ОШ5), ново као 
реконструкција и доградња постојећих или изградња у датим границама изградње 
(ОШ6 и ОШ7). 
 

Правила 
парцелације 

Граница школског комплекса је дефинисана координатама детаљних тачака и 
парцеле су приказане графичким прилогом "План парцелације са поделом на 
јавно и остало земљиште".  
Због потребе задовољења параметара и норматива, тј. потребене површине 
локације по ученику, могуће је задржавање сукорисничког режима парцела. 
Све три школе дефинисане су као јединствен школски комплекс, где се потребна 
диференцијација врши формирањем сопствених школских дворишта ограђивањем 
и капијама и заједничког ђачког платоа, отвореног јавног простора, уз заједничко 
коришћење колског приступа, противпожарног пролаза и сл. . Уколико се врши 
препарцелација оптимално је пратити  линије предвиђених међусбних ограда. 
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Приступи 
парцелама 

Планом је обезбеђен  дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину школском комплексу из 
улице Масарикова , Грмићска и В. Јовановић. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe 
кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг 
вoзилa. Саобраћајница је интегрисана у партерно уређење дворишта  и користи се 
само за потребе школа, првенствено као противпожарни и доставни пролаз. У 
редовним ситуацијама, на улазу у комплекс постављени су потапајући стубићи тј. 
капија, који онемогућавају пролаз осталим возилима у комплекс.  
 

Нормативи Према условима Министарство Просвете бр. 359-01-8/2016-05 од 06.04.2016.г.  за 
основне и средње школе величину локације треба рачунати са 25м2 по ученику у 
смени.     
Постојећа површина школског комплекса је 13355м2, што за укупан број ученика 
(770+1350+440)=2560, не задовољава стандарде. 
Планирана нова површина јасно увећава комфор комплекса и побољшава 
стандарде, а планирана доградња објеката основне школе треба да омогући рад 
школе у једној смени (потребно бар осам нових учионица). 
 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Објекти ЕШ1  и МШ1, као објекти под заштитом, задржавају у постојећим 
габаритима, а све интервенције у складу са одељком II 1.6.1.2 Услови и мере 
заштите непокретних културних добара, објеката вредне градске архитектуре и 
археолошких налазишта,и у складу са условима и сагласности надлежног Завода. 
Објекти ЕШ2 и ЕШ3 као и МШ2 и МШ3 задржавају се у постојећим габаритима уз 
могућу реконструкцију, санацију и адаптацију. 
Постојећи објекти ОШ1 и ОШ2 који су функционално повезани задржавају се у 
постојећим габаритима уз могућу реконструкцију, санацију и адаптацију. 
Планирани објекат О6 пројектовати и градити уз објекат ОШ2 максималних 
грађевинских линија према графичком прилогу „План нивелације и регулације“. 
Може се функционално повезивати са објектом ОШ2 или предвидети независан 
улаз споља. 
За  објекте ОШ3, ОШ4 и ОШ5 могћа је у постојећим габаритима доградња,  
реконструкција, санација и адаптација. 
Планирани објекат ОШ7 пројектовати и градити уз објекат ОШ4 и ОШ3, (објекат 
ОШ5 може се реконструкцијом уклапати или рушити и градити нови али је 
обавезно задржавање топлотне подстанице), максималних грађевинских линија 
према графичком прилогу „План нивелације и регулације“. Уколико се гради 
објекат ОШ7 неопходна је реконструкција објекта ОШ4 у циљу функционалног 
повезивања и  оријентације улаза/излаза у објекте према унутрашњем делу 
дворишта, простору за окупљање. 
Изградњом објеката ОШ6 и ОШ7 потребно је основној школи обезбедити 
минимално осам нових учионица у циљу остварења услова за рад школе у једној 
смени. 
Локацијским условима ће се утврдити услови, до нивоа максимално дефинисаних 
урбанистичких параметара и максимално дефинисаних грађевинских линија-
граница градње за нове објекте, а све у складу са међусобном сагласношћу 
сукорисника. 
Кровови Дозвољава се раван или коси кров, код реконструкције и 

доградње поштовати постојећи нагиб кровних равни. 
Висина назидка поткровља максимално 1,60м.  
 

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

Зелене површине Оптимално 20%, користити све пројектантске могућности 
повећања процента зеленила (зелени зидови и кровови). 
Вертикални зелени вртови и кровно зеленило могу 
обавезно учешће незастртих зелених површина умањити 
до 5% од условљене (условљена површина х 0,95). 
Формирање дрвореда на парцели може обавезно учешће 
незастртих зелених површина умањити до 5% од 
условљене (условљена површина х 0,95).  
 

Пoдзeмнe eтaжe Могуће у једном нивоу, у габариту објекта. 
Индeкс зaузeтoсти  До 60% на нивоу комплекса 

Индeкс 
изгрaђeнoсти 

2,0 
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Грaђeвинскe линиje Према плану „Нивелација и регулација“ 

Удaљeнoст oд мeђa 
и сусeдa 

Према плану „Нивелација и регулација“ 

Спрaтнoст   Максимално П+1, изузев посстојећег објекта ЕШ1 
који је П+3 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

У циљу коплетног уређења партерних површина неопходно је довршити започето 
раздвајање различитих функција на нивоу комплекса.   

Планом је дефинисано: 

Уређење дворишта економско трговинске школе при чему су неопходни улази 
обезбеђени из  улице Нова 1. 

Дворишта кроз које „пролази“ противпожарно доставна саобраћајница. 

Унутрашње двориште Економско трговинске школе треба комплетно 
реконструисати. Пре уређења партерних површина извршити по потреби 
реконструкцију водоводне и канализационе мреже. У оквиру поплочаног платоа 
бехатон плочама у боји, потребно је оставити отворе у оквиру којих би се 
посадило дрво а што би повољно утицало на спречавање неповољне инсолације 
и уједно доприносило естетским вредностима (школа нема залених површина). 
Око стабала се могу поставити клупе за седење које би у исто време 
представљале и заштиту младих садница. 

У оквиру дворишта као и планираних објеката потребно је створити услове за 
несметано кретање хендикепираних лица и лица са посебним потребама у смислу 
дефинисања погодне нивелације свих пешачких површина.  
На укрштању пешачких комуникација дефинишу се површине за окупљање у 
бехатон плочама и зелене површине.  
Предлог детаљног уређења приказан је на графичком прилогу „План партерног 
уређења“.  
Колски приступ школском комплексу дозвољен је само колима притивпожарне 
полиције, колима хитне помоћи,  возилима комуналних служби ради одржавања 
инфраструктуре и доставним колима у функцији школа. 
Полуатријумски простор дворишног дела Музичке школе, могуће је користити за 
концерте на отвореном. 
Ђачки плато уређен је као место за окупљање ђака интегрисано у јавни градски 
простор.  
До привођења земљишта намени на к.п.бр. 5635 КО Шабац могућа је 
реконструкција, санација и адаптација постојећих објеката у постојећим 
габаритима. 

Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Према графичким прилозима „намене површина“ и „Нивелација и регулација“ 
дефинисана је изградња, односно доградња и реконструкцијаа школских објеката, 
према исказаним потребама. 
Изградња других објеката није дозвољена. 

Пoмoћни 
oбjeкти  

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 
oбjeктa. Није дозвољена изградња посебних помоћних нити привремених објеката 
у зони образовања. 

Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

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

 
 
 
 
Према Плану генералне регулације «Шабац»- РЕВИЗИЈА, за чију израду је коришћен 
елаборат «Инжењерско-геолошке подлоге за просторно и урбанистичко  планирање на 
подручју општине Шабац», 2006.год., "Омни Пројект" доо, из Земуна (који је рађен за ниво 
општине Шабац), подручје ПДР-а припада инжењерско геолошком рејону V  који има 
следеће карактеристике, ограничења и услове за изградњу:  

II 2.4. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
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◙ Инжeњeрскoгeoлoшки рejoн V oбухвaтa aлувиjaлну зaрaвaн измeђу дeлoвa 
рejoнa IV у зaпaднoм дeлу насеља, у тeрeну сa надмoрскoм висинoм дo 80 м. Гeoлoшки 
прoфил тeрeнa изгрaђуjу aлувиjaлни сeдимeнти Сaвe, типa пoвoдњa, плaжa, кoритa и 
мртвaja. Изгрaђeни су oд aлeвритских глинa и пeскoвa, лoкaлнo шљункa, рeђe муљeвитих 
сeквeнци. Дeбљинa aлувиjaлних нaслaгa je врлo прoмeнљивa, oд jeднoг мeтрa, дo дeсeт 
мeтaрa у приoбaљу Сaвe. 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 1м 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. 

 

II 2.5. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
За потребе изградње, реконструкције, доградње и др. свих објеката и мрежа 
инфраструктуре у обухвату ПДР, за које се не израђује Урбанистички пројекат, издаће се 
Локацијски услови, директно на основу овог урбанистичког плана. 



              ПДР „Центар 5“ у Шапцу - 2017.                     
 

  44  

 
 
 
Урбанистички пројекат радиће се:  
- За изградњу свих објеката површине преко 1000 m2 бруто површине;  
- За локације на којима се налазе објекти НКД и вредног архитектонског наслеђа. 
 
По потреби, трасе, коридори и профили свих инфраструктурних водова могу се накнадно 
разрадити кроз урбанистичке пројекте, искључиво унутар планом дефинисаних јавних 
површина. 
 
 
 
За потребе изградње, реконструкције, доградње и др. свих објеката до регулације улица: 
Масарикова, В. Мишића и В. Јовановића, за које се не израђује Урбанистички пројекат, 
издаће се Локацијски услови, директно на основу овог урбанистичког плана и уз 
предходно прибављање мишљења Комисије за планове града Шапца на идејна 
решења фасада планираних објеката.   
 
 
 
 
 
Не утврђују се локације за расписивање конкурса. 
Све јавне површине (поплочање и озељењавање) се уређују у складу са датим Идејним 
решењима. 
 
 
 
Основни урбанистички нормативи и параметри који су достигнути планираним стањем, 
дефинишу се на основу достигнутих капацитета који су приказани у следећој табели . 
 
 
Табела: Оријентациони биланс постојећих и планираних капацитета по  зонама 
 Намена Постојећа површина 

(м2) 
Планирана површина 
(м2) 

П 
објеката 

БРГП 
објеката 

П 
објеката 

БРГП 
објеката 

 Школски комплекс 
(Објекти јавне намене) 

5098 10501 5236 12292 

Зона објекта јавне службе 
(Јавне службе и објекти)  

950 1900 950 1900 

Инфраструктурни објекти/трафо 
станице 

62 62 126 126 

Саобраћајне површине 
(Јавне површине) 

    

Зона становања малих/средњих 
густина (породично становање) 

10669 21338 
 

16423 51878 
70% 36315 

Зона становања високих 
густина/постојеће колективно 

350 1750 350 1750 

Укупно 
јавно 

 6110 12463 6312 14318 

Укупно 
остало 

 11019 23088 16773 53628 
70% 38065 

Укупно у 
обухвату 

 17129 35551 23085 67946 
70% 52383 

 
 

II 2.5.1. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 

II 2.6. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ АРХИТЕКТОНСКИХ ИЛИ 
УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА 

II 2.7. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА 

II 2.5.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПРИБАВЉА МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
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Табела: Оријентациони биланс максималних планираних капацитета стамбених блокова 
 
Билaнси пoвршинa на нивоу блока „А“ 
Зeмљиштe oбухвaћeнo у блоку 7345 

Зeмљиштe пoд згрaдaмa 5225 
Индeкс зaузeтoсти или проценат заузетости                                                                             71%
 
Урбaнистички пaрaмeтри на нивоу блока“А“ 
Брутo рaзвиjeнa пoвршинa  oбjeкaтa                                                                        16115 
Нajвишa спрaтнoст oбjeктa                                                                       П+2+Пк
 
 
Билaнси пoвршинa на нивоу блока „Б“ 
Зeмљиштe oбухвaћeнo у блоку 7880 

Зeмљиштe пoд згрaдaмa 4311 
Индeкс зaузeтoсти или проценат заузетости                                                                          55% 
 
Урбaнистички пaрaмeтри на нивоу блока „Б“ 
Брутo рaзвиjeнa пoвршинa  oбjeкaтa                                                                        14196 
Нajвишa спрaтнoст oбjeктa                                                                             П+4

 
 
Билaнси пoвршинa на нивоу блока „в“ 
Зeмљиштe oбухвaћeнo у блоку 4672 

Зeмљиштe пoд згрaдaмa 2928 
Индeкс зaузeтoсти или проценат заузетости                                                                            63% 
 
Урбaнистички пaрaмeтри на нивоу блока“В“ 
Брутo рaзвиjeнa пoвршинa  oбjeкaтa                                                                        9071 
Нajвишa спрaтнoст oбjeктa                                                                       П+2+Пк
 
 
Билaнси пoвршинa на нивоу блока „Г“ 
Зeмљиштe oбухвaћeнo у блоку 8896 

Зeмљиштe пoд згрaдaмa 4309 
Индeкс зaузeтoсти или проценат заузетости                                                                          48% 
 
Урбaнистички пaрaмeтри на нивоу блока „Г“ 
Брутo рaзвиjeнa пoвршинa  oбjeкaтa                                                                         14246 
Нajвишa спрaтнoст oбjeктa                                                                       П+2+Пк
 
 
Табела: Оријентациони биланс планираних капацитета на нивоу обухвата плана 
 
Билaнси пoвршинa на нивоу обухвата 
Зeмљиштe oбухвaћeнo плaнoм 57365 

Зeмљиштe пoд згрaдaмa 23085 
Индeкс зaузeтoсти или проценат заузетости                                                                       40% 

 
Урбaнистички пaрaмeтри на нивоу обухвата 
Брутo рaзвиjeнa пoвршинa  oбjeкaтa                                                                        52383 
Нajвишa спрaтнoст oбjeктa                                                                           П+4 
Густина становања                                                           Око 200 ст/ха 
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Саставни део ПДР су следећи графички прилози: 
 
Постојеће стање:  

1. Границе плана 
2. Постојећа намена површина   

Планирано стање:  
1. Планирана намена површина са поделом на зоне и подзоне 
2. План нивелације и регулације  
3. Попречни профили саобраћајница 
4. План парцелације са поделом на јавно и остало земљиште 
5. План водовода и канализације 
6. План електро мреже 
7. План тк, гасовода и вреловода 
8. Инжењерско геолошка карта 
9. Висинска регулација 
10. Детаљ партерног уређења јавног простора  
11. Композициони план  
12. Пресеци кроз блок 

      13. Шематски приказ типологије објеката у низу 
 
 
 
 
 
План детаљне регулације "Центар 5" ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева" 
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                        
Бр.__________________________ 
 

           __________________________ 
                        Немања Пајић 
 
 
 
 

II 3. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПДР 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б. ГРАФИЧКИ ДЕО 
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


