СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ТОКА РЕКЕ ДУМАЧЕ У КО ГОРЊА ВРАЊСКА
КЊИГА 1
ТЕКСТУАЛНИ И ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

ИЗРАДА ПЛАНА И
ДОНОШЕЊЕ
ЈУП "ПЛАН" ШАБАЦ
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ПОТПИСИ
в.д. ДИРЕКТОР-а:

_______________
др Горан Стојићевић,
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

ЈУП "ПЛАН" ШАБАЦ

_________________________
Славица Ференц,
дипл.инж.арх.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК :

_____________________
Немања Пајић

ШАБАЦ, март 2018.г.

ИНВЕСТИТОР:

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА:

ГРАД ШАБАЦ

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
Славица Ференц, дипл.инж.арх.
СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ОБРАДА:
Филип Богдановић, дипл.инж.саоб.
Драгица Дакић, дипл.пр.пл.
Јован Живановић, дипл.инж.геод.
Звонко Кузмановић, инж.геод.
Мирослав Макевић,дипл.инж.грађ.
Ксенија Лукић Маровић, ма.инж.арх.
Драган Павловић, дипл.инж.ел.
Дејан Ружић, грађ.техн.
СПОЉНА САРАДЊА
Владимир Недељковић, дипл.инг.грађ.

ЈУП“ПЛАН“ШАБАЦ
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:
______________________________
Славица Ференц, дипл.инж.арх.
(лиценца бр. 200 0038 03)

в.д ДИРЕКТОР-а:
__________________________________
др Горан Стојићевић

A. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

Садржај:

I. TEKСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
3. OБУХВАТ ПЛАНА
4. ПРЕТХОДНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА
5. ИЗВOД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
6. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ УСЛОВА И ПОДАТАКА ОД НАДЛЕЖНИХ ИНСТУТУЦИЈА
7. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА
7.1.Геодетска подлога
7.2. Власнички статус земљишта
7.3. Постојећа намена површина
7.4. Јавна саобраћајна и комунална инфраструктура
7.4.1. Стање и капацитети саобраћајне инфраструктуре
7.4.2. Водопривреда
7.4.3. Електроенергетика, Tк мрежа, КДС и гасоводна мрежа
II. ПЛАНСКИ ДЕО Правила уређења и грађења простора
1. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
2. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
2.1.Стање и капацитети саобраћајне инфраструктуре (планирани)
2.2.Водопривреда
2.3.Електроенергетика, ТК мрежа, КДС и гасоводна мрежа
3. ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА
3.1. Правила грађења
4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
4.1. Мере заштите животне средине
4.2. Мере заштите од пожара
4.3. Мере заштите од елементарних непогода
4.4. Мере заштите културног наслеђа
4.5. Мере заштите од ратних разарања и обезбеђења потреба одбране земље
4.6. Инжењерско-геолошки услови
4.7.Мере заштите природе
5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
5.1. Опште смернице
5.2. Израда пројекта препарцелације и парцелације
5.3. Пројекат исправке граница суседних парцела
5.4. Локације за израду Урбанистичких пројеката
5.5. Издавање локацијских услова
III. ГРАФИЧКИ ДЕО
IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Б. ГРАФИЧКИ ДЕО





Д1: КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
Д2: ВЛАСНИЧКИ СТАТУС
Д3: ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА



1: ИЗВОДИ ИЗ ПП ГРАДА ШАПЦА
1-1 ИЗВОД ИЗ ПЛАНА НАМЕНЕ ПОВРШИНА
1-2 ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ИНФРАСТРУКТУРЕ
1-3 ИЗВОД ИЗ ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКЕ КАРТЕ
2: КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА
3: ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА
4: ПЛАН ВОДОПРИВРЕДЕ СА ПЛАНОМ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ





t

!Лfћl~

1~р! ,~~,;;;;~~ ;.с;;;;,;,,д.-"'"~''""'

11

11

Регистар привредних субјеката

ј

1

1

l

1

5000] 326788] 3

БД

99172/2017
Дана, 27. Ј Ј .2017.

године

Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на
основу члана

15.

став Ј. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре

("Службени гласник РС", бр.

99/2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене
података код ЈА VNO URВANISТICKO PREDUZECE PLAN SABAC, матични број: 07122403,
коју је поднео/ла:

Име и презиме: Горан Стојићевић
доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје
промена података код:

ЈА VNO URВANJSTICKO PREDUZECE PLAN SABAC
Регистарски/матични број:

07122403

и то следећих промена:
Промена законских заступника:
Физичка лица:
Брише се:

•

Име и презиме: Милена Зиндовић
J:tvfБГ:

2312982715260

Функција у привредном субјекту: Директор
Начин заступања: самостално

Уписује се:
е

Име и презиме: Горан Стој_ићевић

J:tvfБГ:

0907975772018

Функција у привредном субјекту: в.Д. директора
Начин заступања: самостално
Регистрација документа:

Уписује се:

- - ---·--~ .•- _ Оставка .од23. 10.20 Ј 7 године. -·- ..

Страна 1од 2

Образложење

Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у
Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве број БД 99172/2О17, дана
22.11.2017. године, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој пријави,
засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БД 96728/2017 од 17.11 .2017
одбачена, јер је утврђено да нису испуњени ус.1ови из члана 14. став 1. тачка 1 О) истог Закона.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних
одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ,
Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистраnију, па је одлучио као у диспозитив у
решења, у складу са одредбом члана

16.

Закош1 .

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник
РС", бр.

119/2013, 138/2014, 45/2015 и 106/2015).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба
министру надлежном за положаЈ привредних

друштава и других облика пословања, у року

од ЗО дана од дана објављивања на интернет
страни Агенције за привредне регистре, а

преко Агенције.

Страна

2 од 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
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re5eller

Consistent Software

Preduzece za softver, promet i usluge YuCAD d.o.o.
Vlajkovicev a 7/П sprat, 11000 Beograd, Tel: 3342809, Tel/Fax: 3232704

u ime preduzeca

"YuCAD" d.o.o. dajem sledecu

IZJA VU
kojoj pod punom materijaln om i moralnom odgovorno scu izjavljujem
da је preduzece JUP PLAN iz Sapca, ulica Koste Abrasevic a Ьгој 10,
licence programa "AutoCA D 2006" dana
izvrsilo uplatu za dve
09.03.200 6. godine ро Profakturi Ьгој 010_06.

u

Preduzece JUP PLAN ovu Izjavu moze koristiti kao dokaz da poseduje
licenciran softver u ucestvova nju па tenderima , javnim nabavkam a ј sl.

U Beogradu ,09.03.20 06.

azleг dir~ktor/
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Registarski broj : 0211732353 9
Maticni broj: 17323539
Sifra delatnosti: 72200 PIB: 101541482
"YuCAD d.o.o." Vlajkovic':eva 7/П, 11000 Вeograd, Tel: 3342809, Tel/Fax: 3232704

МоЬ: 063 373178, 063 8472828, Ziro racun Ьг. 205-9463 -23
Web: www.YuCAD .com E-mail: prodaja@Yu CAD.com

На основу члана 36. и 38 . Закона о планирању и изградњи ("Сл . гласник РС , број 72/2009,
81 /2009, 64/201 О - Одлука УС , 24/2011 , 121/2012 , 42/2013- Одлука УС и 50/2013, 132/201 4 и
145/2014), директор Јавног урбанистичког предузећа "План" Шабац , дана 21.03.2017. донео
је следеће:

РЕШЕЊЕ

О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

1.

За

одговорног

урбанисту

архитектонске

струке

регулације дела тока реке Думаче у КО Горња

на

изради

Врањска ,

Плана

детаљне

у Горњој

Врањској,

одређује се Славица Ференц, дипл.инж.арх. запослена у Јавном урбанистичком
предузећу "План " Шабац, број лиценце

200 0038

ОЗ , издате од Инжењерске коморе

Србије, у скалду са Законом .

2.

Решење ступа

на снагу даном

доношења,

руководиоцу израде плана из тачке

1. овог

а

примењује

се од дана

уручења

решења

Образложење

У смислу члана 36. и 38. Закона о планирању и изградњи, израдом одговорајаћег планског
документа руководи одговорни урбаниста . Одговорни урбаниста може бити лице са
стеченим високим образовањем одговоарајуће струке, односно лице са високом школском
спремом одговарајуће струке и најамње пет година одоговарајућег радног искуства, које
има стручне резултате на изради доумената урбанистичког планирања и одговарајућу
лиценцу издату у складу са Законом о планирању и изградњи.
Руководилац израде плана из тачке

1.

овог решења испуњава све услове у складу са

Законом.
На основу свега наведеног директор предузећа донео је одлуку као у диспозитиву овог
решења .

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
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одгов'оi>ног УРБАНИСТЕ
На осно1,3у З~она .о пла~џrрању и изградњи и
Статуrа Ин:жењерСке коr1оре Србије

УПРАВНИ ОДБОР И~ЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
.

·

Уrврђује :да је .·

.

·

..СлаБИIЈа М. Ференџ
ДиПЛ()!-fИра.1щ ИUжењер ~рхит.~ре

ЈМЕ 0512963777036
одговорни урбанист~

за рук.ов~ђење израдом )'рбанистичкИх манова ~ ·
·
· · урбан~с~ичких пројаат~
· ·
Број ли.џ.енI:Је

200 0038 03

ПРЕДСЕДНИ~~Е

'f!:=/J!fj:1

У Београду,

31.

јулз

2003.

године

ДИТL\. грађ. ИНЖ.

Број:

12-02/271244
03.08.2017.

Београд,

године

На основу члана 75. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 88/05 и 16/09), а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

Којом се потврђује да је Славица М. Ференц, дипл.инж.арх.
лиценца број

200 0038 03
за

одговорног урбанисту за руковођење израдом урбанистичких
планова и урбанистичких пројеката

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је
измирио обавезу плаћања чланарине Комори закључно са 31 .07.2018.
године, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета.

Председник Инжењерске коморе Србије
МЛ.

~P-rl-U'~
Проф. др Милисав Дамњановић, дипл . инж. арх .
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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ИНЖЕЊЕРСКА К ОМОРА СРБИЈЕ
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ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
изгр<.1дњи и
Статут:~ Инжењерс ке коморе Србије

H:.i основу Закон;:~ о nлЈнирЈњ\·

1-1

УnРАВНИ ОДБО Р ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује .1:1 је

Фи ..\ИП Д . Богдано13ић
.11111. \\ H'l l 1[1:.11111 11] 1;1-:1.:11,~1· (~l\J()pa\1;.ija

]NlБ 030~9~9~~2036
од говорни урб'1нист<1

.

:\:!

Р'' К1)1юђењс 11.'lp;J._Юr.·1 ~·рб:.~ш1с 11тчк11 х 11. \Ј1 1011а .'l~t с:юбр:.~ћ~.1ј1-1ш 3 1.ё

~.

Број .-нще11че

202 070 9 04

LЕ:+Ђ!~
У Београду,

13

маја :ЮО4 . rоднне

' - - -- - - - - ·

Проф. др Милош .t\;Ј.Зови ћ
дХ11Л . гр;~ђ . инж.

L.

Број: 12-02/265 102
Београд, 22.05.2017. године

На основу члана 75. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 88/05 и 16/09), а на лични захтев члана Коморе,
Инжењерска комора Србије издаје

Којом се потврђује да је Филип Д. Богдановић, диnл.инж.саоб.
лиценца број

202 0709 04
за

одговорног урбанисту за руковођење израдом урбанистичких
nлановазасаобраћ~нице
на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је
измирио обавезу плаћања чланарине Комори закључно са 13.05.201 8.
године, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета.

Председник Инжењерске коморе Србије

J~4~t/c.-f-~

Проф . др Милисав Дамњановић , дипл. инж. арх.
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Београд,

75. Статута Инжењерске коморе Србије
("СГ РС", бр. 88/05 и 16/09). а на лични захтев члана Коморе .

На основу члана

Инжењерсf.:а комора Србије издаје
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!<ојом се потврђује да је Драгэн Б. Павловић. дипл.инж.ел.
лиценца број

203 1469 14
за

одrоворноr урбанисту за руковођење израдом урбанистичню>:"
п11анова инфраструктуре

Председник Инжењерс1<е коr,юре Срб1.1;:~
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ПЛAН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ТОКА РЕКЕ ДУМАЧЕ У КО ГОРЊА ВРАЊСКА

Нa oснову члана 27, 35 и 130. став 2, Закона o планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,
81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС , 50/13-одл.УС , 98/13- одл.УС, 132/14 и
145/14), Просторнoг плана Града Шапца ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци
и Коцељева", бр.7/12),и члана 32.и 99. Статута града Шапца (“Сл лист града Шапца” бр.32/08),
Скупштина града Шапца, на својој седници одржаној 28.02.2018.године, донела je:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ТОКА РЕКЕ ДУМАЧЕ У КО ГОРЊА ВРАЊСКА
TEKСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
I ОПШТИ ДЕО
I 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду ПДР садржан је у одредбама:
 Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09, 81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС, 132/14 и 145/14)
 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15),
 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр.
22/15),
 Статута града Шапца ("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева",
бр.32/08),
 Одлука о изради Плана детаљне регулације дела тока реке Думаче у КО Горња Врањска ("Сл.
лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 351-70/2017-14 од
01.03.2017.г.)
 Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја за План детаљне регулације дела тока реке
Думаче у КО Горња Врањска ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр. 351-71/2017-14 од 01.03.2017.г.)
Плански основ за израду ПДР је садржан у одредбама:
 Просторни план Града Шапца ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр.7/12)
Документација од значаја за израду плана:
 Главни пројекат регулације Думаче (потез Церски канал-мост на путу Шабац-Црниљево) из
1978.године, ''Југопројект“ Београд

I 2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљ израде Плана је дефинисање услова за регулисање дела корита реке Думаче, максимално
поштујући стање на терену које је настало активностима у ванредном стању а у циљу заштите од
поплаве (члан 143. Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09, 81/09 испр., 64/10
-одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС , 50/13-одл.УС , 98/13- одл.УС, 132/14 и 145/14).
Предметним планом се дефинишу услови за уређење дела корита реке Думаче.
План дефинише јавне (река Думача-водопривредно земљиште) и остале намене (шумске
површине и пољопривредно земљиште-њиве), а тиме се стварају предуслови за решавање
имовинских односа.
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ДЕЛА ТОКА РЕКЕ ДУМАЧЕ У КО ГОРЊА ВРАЊСКА
Траса регулације дела тока реке Думаче је дефинисанa Идејним решењем регулације дела корита
реке Думаче на територији К. О Горња Врањска, као и графичким прилогом „План водопривреде са
планом парцелације“. Идејно решење је саставни део документације Плана.
У идејном решењу је дефинисана траса регулације дела тока реке Думаче на основу података у
постојећем главном пројекту из 1978.г. регулације тока Думаче (потез Церски канал-мост на путу
Шабац-Црниљево), где је укупна ширина регулације 26,3м (16,3м-ширина корита+5,0м са обе
стране–сервисни пут за одржавање корита реке Думаче). Приликом дефинисања трасе је
максимално уважено постојеће стање (новоископано корито током поплава 2014.г.). На основу
пројекта из 1978.г.за регулацију тока реке Думаче изведена је регулација Думаче низводно од
предметног простора

I 3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
Грaницa урбaнистичкoг плaнa oбухвaтa пoвршину око 6,90ha и то катастарске парцеле број 1169,
1167, 1166, 1163, 1168, 1171, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1150, 1152, 1151, и делови
кат.парц.бр.3136, 1149, КО Горња Врањска.
Бројеви катастарских парцела приказани су на "Геодетској подлози", у размери 1:1000. У случају
неусаглашености бројева наведених катастарских парцела и бројева катастарских парцела са
графичког прилога, важе подаци са графичког прилога.

I 4. ПРЕТХОДНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА
Од ЈВП „Србијаводе“, канцеларија Шабац, добијен је Главни пројекат регулације Думаче (потез
Церски канал-мост на путу Шабац-Црниљево) из 1978 урађен од стране „Југопројект“-Београд, на
основу којег је извршена регулација дела реке Думаче и решавање имовинских односа низводно
од обухвата предметног плана, на територији кат.општине П.Причиновић, до ушћа у Церски ободни
канал. У К.О.П.Причиновић формирана је парцела реке Думаче ширине око 30м.
На основу увида на терену, власничког статуса и геодетског снимка, констатовано је да је
постојеће корито одступило од катастарске парцеле која се води на ЈВП „Србијаводе“, Београд,
односно, одступа и од трасе дефинисане у пројекту регулације Думаче из 1978.

I 5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
Подручје Плaнa детаљне регулације дела тока реке Думаче у КО Горња Врањска је дефинисано у
Просторном плану Града Шапца ("Сл. лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр. 07/12):
1. као простор који припада ТЦ 16-шумско земљиште, ТЦ 17-пољопривредно земљиште, затечена и
сезонска домаћинства, и ТЦ 18-приобаље и водена површина,
2. у шематској карти бр. 7, инжењерско-геолошки реони, већи део површине територије припада V
инжењерско-геолошком реону док у рубном делу припада III реону . Целокупна територија у
смислу сеизмичког интензитета припада 8º МCS скале.
3. на територији која је у обухвату не постоје планирани инфраструктурни и саобраћајни коридори.
4. планирано је у тачки ‘’IV.2.3. Водопривредна инфраструктура, Заштита од спољашњих вода’’ да се
настави са изградњом заштитног одбрамбеног насипа уз реку Думачу узводно од 2+200km (докле
су изграђени заштитни насипи);
5. у ‘’Мерама за заштиту, одржавање и изградњу каналске мреже’’ констатовано је да се
одводњавање територије Града обавља каналском мрежом која има више сливова али као крајњи
реципијент свима је река Сава. На територији Града су заступљени сливови међу којима је и слив
реке Думаче. Неопходо је примењивати следеће заштитне мере:
o на деловима изграђене каналске мреже, са обе стране корита канала неопходно је
поставити заштити појас минималне ширине по 5m, од горњих ивица протицајног профила
(инспекцијске стазе), на којима се не сме ништа градити;
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o
o

o

o

код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима, потоцима и каналима, морају се
испоштовати следећи критеријуми:
горња ивица заштитне цеви објекта мора бити на минимално 1,5 m испод нивелете дна
нерегулисаних водотока и миниамлно 1m, испод нивелете дна регулисаних корита водотока и
канала, уз прописно обележавање ових места и примену техничких мера заштите;
код укрштања инфраструктурих објеката са водотоцима и каналима у зони мостова, преко
носећих конструкција, ДИК мора имати сигурносу висину – зазор од минимум 0,8 m до 1,0 m у
односу на коту велике меродавне воде водотока;
нивелете планираних мостова и прелаза преко водотока и канала, морају бити тако одређене
да до доње ивице конструкција објеката (ДИК), имају потребан зазор изнад нивоа меродавних
рачунских вода за прописану заштитну висину, у складу са за то важећим прописима.

6. у тачки VII.6.организација простора од интереса за заштиту од елементарних непогода, стоји да
превентивне мере заштите од поплава ( у складу са Водопривредним мишљењем ЈВП''Србијаводе''
ВПЦ ''Сава''-Београд, ) подразумевају и наставак изградње насипа на реци Думачи.
7. у тачки ''VIII 1. Правила уређења и правила грађења за делове територије за које није предвиђена
израда урбанистичког плана'', ТЦ 18-Приобаље и водена површине, стоји: код нерегулисаних
водотока, чије трасе пролазе кроз грађевинско подручје насеља, због непознавања и неизучености
водног режима, не постоји могућност одређивања појасева и коридора регулисаних корита; из тих
разлога не дозвољава се изградња никаквих објеката у зонама речних долина, без претходних
хидролошких подлога, хидрауличких прорачуна, као и за то потребних анализа, студија, идејних и
генералних решења и друге за то неопходне техничке документације; за изградњу нових објеката
обавеза је инвеститора да се обрати ЈВП „Србијаводе“, за дефинисање посебних услова;

I 6. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ УСЛОВА И ПОДАТАКА ОД НАДЛЕЖНИХ ИНСТУТУЦИЈА
За потребе израде Плaнa детаљне регулације дела тока реке Думаче у КО Горња Врањска
прикупљени су услови надлежних институција:

Услови надлежних институција:
НАЗИВ УСТАНОВЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕЋА

БРОЈ И
ДАТУМ
ЗАХТЕВА

БРОЈ И ДАТУМ ПРИСПЕЋА

Ј.П.“Електродистрибуција“ Шабац

01-882 од
19.06.2017.г.
01-882 од
19.06.2017.г.
01-882 од
19.06.2017.г.

8л100—158733/2 од 19.07.2017.г.

01-882 од
19.06.2017.г.

2250-3 од 24.07.2017.г.

01-882 од
19.06.2017.г.

217-8269/17-1 од 04.09.2017.г.

01-882 од
19.06.2017.г.
01-882 од
19.06.2017.г.
01-882 од
19.06.2017.г.
01-882 од
19.06.2017.г.

/

ЈВП "Србијаводе"ВПЦ "Сава"- Београд
РС, Министарство пољопривреде и заштите
животне средине, Републичка дирекција за
воде
РС, Министарства одбране, Сектор за
материјалне ресурсе, Управа за
инфраструктуру
РС Министарство унутрашњих послова,
Сектор за ванредне ситуације, Оделење за
ванредне ситуације Шабац
Завод за заштиту споменика културе
"Ваљево", Ваљево
Завод за заштиту природе Србије, Нови
Београд
Предузеће за телеком. "ТЕЛЕКОМ" Србија АД
Београд Извршна јединица Шабац
РС, Републики хидрометеоролошки завод
Србије, Одељење за климатологију, Београд

1-3242/1од 09.08.2017.г.
325-05-00637/2017-07

020-1531/2 од 21.07.2017.г.
7010-227918/1 од 22.06.2017.г.
922-3-34/2017 од 29.06.2017.г. који
упућује на услове број 922-3-12/2016 од
05.02.2016.г. који упућују на услове број
92-III-1-49/2010 од 07. Јула 2010.г.
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РС, Републички сеизмолошки завод, Београд
РС, Министарство здравља, Одељење
санитарне инспекције, Мачвански округ,
Одељење Шабац
РС, Град Шабац, Градска управа Града
Шапца, Одељење за инспекцијске и
комунално-стамбене послове

01-882 од
19.06.2017.г.
01-882 од
19.06.2017.г.
/

02-346/17 од 2017.06.22
530-353-8/2017-10 од 04.07.2017.г.

бр.501-4-10/2017-08 од 20.02.2017.

Сви добијени услови су саставни део документације Плaнa детаљне регулације дела тока реке
Думаче у КО Горња Врањска и морају се поштовати.

I 7. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
I 7.1.Геодетска подлога
Геодетска подлога је одрађена као ажурно катастарско-топографско стање од стране ЈУП “План“
Шабац и ''ГПС ГЕОЛЕГАЛ“ Шабац, које је снимило постојеће корито реке Думаче на терену.
I 7.2. Власнички статус земљишта
На графичком прилогу "Власнички статус земљишта" приказан је део парцеле у својини државе
чији је корисник ЈВП “Србијаводе“ Београд (кат.парц.бр. 3136, К.О.Г.Врањска), као и парцеле које
су у својини физичких лица или се они појављују као држаоци. Начин коришћења земљишта је:
водоприврено, шумско и њиве.
Подаци о катастарским парцелама (начин коришћења земљишта и облици својине на
катастарским парцелама) у обухвату ПДР-е, преузети су са Интернет сервиса
WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb.
I 7.3. Постојећа намена површина
Земљиште у обухвату плана се налази изван грађевинског подручја насеља Горње Врањске.
Изузев дела кат.парц.бр. 3136, КО Г.Врањска која се води на ЈВП “Србијаводе“ Београд (део реке
Думаче) која је јавне намене, остале парцеле су осталих намена, шумско земљиште и
пољопривредно земљиште- њиве које су 3 и 4.катастарске класе.
Обухват предметног Плана се директно наслања у североисточном делу на катастарску општину
П.Причиновић, за коју постоји важећи План генералне регулације, у оквиру којег је ток реке Думаче
регулисан у ширини од око 30м. Део корита реке Думаче у оквиру предметног Плана детаљне
регулације који је делимично регулисан и очишћен после полава 2014.г. директно се наслања на
регулисани ток.
Биланс површина по постојећим наменама је следећи:
Земљиште ван грађевинског подручја
Површина (ха)
(приближно)

Удео појединих
намена у ук.
површини (%)

Површине јавних намена

0.53.87

7,81

Део реке Думаче

0.53.87

7,81

Површине осталих намена

6.35.60

92,18

6.35.60

92,18

6.89.47

100%

Пољопривредно
земљиште

земљиште-њиве

Укупна површина у обухвату

и

шумско

Табела 1.Преглед појединих намена у обухвату плана-постојеће стање
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I 7.4. Јавна саобраћајна и комунална инфраструктура
I 7.4.1. Стање и капацитети саобраћајне инфраструктуре
У оквиру плана детаљне регулације се не налазе саобраћајне површине. Сервисна саобраћајница
која служи као приступ реци Думачи и користи се за одржавање корита, се налази у оквиру
регулације саме реке.
Приступ предметној локацији се оставрује преко некатегорисаног пута на кат.парцели бр.1138, који
се налази ван обухвата плана (уз саму границу обухвата плана).
I 7.4.2.Водопривреда
Сливна површина реке Думаче износи 9.828ha. Слив је издуженог облика и слабије хидрографски
развијен. Горњи и средњи ток су бујичног карактера док доњи пролази кроз равничарски терен где
поприма карактер равничарске реке и налази се под успором високих вода реке Саве. До тренутка
ископа Церског ободног канала река Думача је била директна притока реке Саве а сада је десна
притока овог канала.
Непосредно након мајских поплава 2014. године руководство Града Шапца је покренуло низ
активности у вези сагледавања слабих тачака на водотоцима и каналској мрежи на територији
града Шапца.
Деонице водотока које су недовољне пропусне моћи (уска грла) су евидентиране и на њима су, уз
сагласност власника парцела, извршени хитни радови на прочишћавању и прокопавању корита
водотока.
Такви радови су извршени и на предметној, до тада нерегулисаној, деоници реке Думача.
Приликом извођења ових радова извршене су и одређене корекције трасе корита из разлога што
су на терену постојали бројни меандри који су сами по себи потенцијално критичне тачке на
водотоку, односно, тачке на којима при наиласку таласа великих вода настају највећи проблеми у
смислу ерозије обала. Све корекције трасе корита су урађене у договору и уз сагласност власника
парцела кроз које се копало ново корито.
I 7.4.3.Електроенергетика, телекомуникациoна мрежа и кабловски дистрибутивни систем и
Гасоводна мрежа
У обухвату Плана не постоје електроенергетска, телекомуникациона, кабловски дистрибутивни
систем и Гасоводна мрежа.

II ПЛАНСКИ ДЕО
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА
II 1. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
Реализацијом планског решења добија се следећи биланс површина:
Земљиште ван грађевинског подручја
Површина (ха)
(приближно)

Удео појединих
намена у ук.
површини (%)

Површине јавних намена

0.78.27

11.35

Део реке Думаче (у оквиру регулације реке је и
сервисна саобраћајница)

0.78.27

11.35

Површине осталих намена

6.11.20

88.64

Пољопривредно земљиште- њиве и шумско
6.11.20
земљиште

88.64

Укупна површина у обухвату

100%

6.89.47

Табела 2.Преглед појединих намена у обухвату плана-планирано стање
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Површине јавне намене
У оквиру граница плана, дефинишe се површина јавне намене регулације дела реке Думаче. У
оквиру регулације дела реке Думаче су и сервисне саобраћајнице са обе стране, које служе за
прилаз механизације за одржавање корита. Планирана регулација дела тока Думаче обухвата
делове кат.парц.бр 1177, 1150, 1175, 1174, 1173, 1171, 1169, 1168, 1167, 1166, 1163,1151 и 1152,
КО Горња Врањска.
Површине осталих намена
У оквиру Плaнa детаљне регулације дефинише се остала намена- пољопривредно земљиште и
шумско земљиште.
У складу са предложеним решењем дефинишу се следеће зоне:
 Зона пољопривредног земљишта
 Зона шумског земљишта
II 2. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
II 2.1.Стање и капацитети саобраћајне инфраструктуре
У оквиру плана детаљне регулације планирају се сервисне саобраћајнице са обе стране реке, а у
оквиру дефинисане регулационе ширине, које служе за прилаз механизације и одржавање корита.
II 2.2.Водопривреда
Детаљан хидраулички прорачун корита реке Думаче за деоницу од улива у Церски ободни канал –
км 0+000, до моста на путу Шабац – Црниљево – км 8+806,27, је саставни део Главног пројекта који
је урадило предузеће ''Југопројект“ из Београда 1978. године. Према хидролошким подацима које је
у том периоду користио пројектант, рачунски добијен меродавни протицај за димензионисање
корита на деоници од км 2+200 до км 8+806,27 (деоница која је обрађена Идејним решењем је на
стационажи од км 6+500 до км 6+900) износи Q50god=54 m3/s. Идејним решењем су усвојени сви
подаци и резултати хидрауличког прорачуна из Главног пројекта уз објашњење да није оправдано
радити додатно димензионисање и осигурање само деонице дужине од око 400м, јер би у
критичним условима, при екстремним протицајима, водоток изливао и узводно од ове деонице.
Уколико се једног дана донесе одлука да се поново прорачуна хидраулички капацитет корита реке
Думаче и реконструкција истог, то ће се радити за комплетну дужину од 8.806,2м.
Хидрауличким прорачуном Главног пројекта су предложена два алтернативна решења корита за
деоницу која је предмет овог Плана. Идејним решењем израђеним за потребе израде овог Плана
усвојена је варијанта 2 – једногубо необложено корито, која је и примењена приликом регулације
корита на низводном делу тока.
Имајући у виду стање околног терена у односу на дно корита и уважавајући обавезу постојања
сервисне саобраћајнице за прилаз механизације са обе стране корита у ширини од по 5м, што је и
приказано у графичком прилогу, усвојена је ширина регулације канала од 26,3м. У зонама
сервисне саобраћајнице је забрањена изградња.
Максимално уважавајући постојеће стање корита, аналитички су дефинисани параметри трасе за
коју је одређена и линија регулације. Аналитички подаци за обележавање осовине корита на
предметној деоници су дати у посебној табели.
Такође се морају поштовати и следећи услови:
 У оквиру зоне дела корита реке Думаче могуће је постављање /моста прелаза преко реке
уз обавезу израде Урбанистичког пројекта.
 Oбaлe и вoдoтoкoвe урeдити тзв. „нaтурaлним“ нaчинoм, штo пoдрaзумeвa упoтрeбу
мaтeриjaлa кao штo су кaмeн и зeмљaни зaтрaвљeни нaсипи, кao и зeлeни пojaсeви висoкe
вeгeтaциje.
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 Водно земљиште (јавно добро воде), може се користити без водопривредне сагласности
само као пашњак, ливада и ораница. Приликом коришћења земљишта је недопустиво
смањивати и затварати протицајни профил водотока.
 Потребно је редовно одржавање и чишћење постојећих водотока,
 забрањено је одлагање комуналног, анималног и другог отпада у водотоке,
 Нивелете моста/прелаза преко водотока мора бити тако одређен да доње ивице
конструкција објеката (ДИК) имају посебан зазор изнад нивоа меродавних рачунских вода
за прописану заштитну висину, у складу са за то важећим прописима, за шта ће се
издавати водопривредни услови за сваки објекат посебно.
II 2.3.Електроенергетика, телекомуникациона мрежа и кабловски дистрибутивни систем и
гасоводна мрежа
У оквиру плана детаљне регулације не планира се постављање електроенергетске
телекомуникационе мрежа, кабловски дистрибутивни систем и гасоводна мрежа.
II 3.ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА
У оквиру Плaнa детаљне регулације дефинише се остала намена-пољопривредно земљиште и
шумско земљиште.
У складу са предложеним решењем дефинишу се следеће зоне:
 Зона пољопривредног земљишта
 Зона шумског земљишта
II 3.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Пољопривредно земљиште се налази изван грађевинског подручја Горње Врањске, и на њему не постоје
затечена и сезонска домаћинства.
Обрадиво пољопривредно земљиште уређено комасацијом не може да се уситни на парцеле чија је површина
мања од једног хектара.
У складу са законом, пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде,
пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна корита, земљишта
обрасла ниским жбунастим растињем и друго) које по својим природним и економским условима може
рационално да се користи за пољопривредну производњу. Обрадиво пољопривредно земљиште јесу: њиве,
вртови, воћњаци, виногради и ливаде.
Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa a сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe срeдинe вaжe слeдeћa
прaвилa:
 зaштитa oдстojaњa измeђу стaмбeних oбjeкaтa и oрaницa, oднoснo плaнтaжних вoћњaкa кojи сe
интeнзивнo трeтирajу вeштaчким ђубривoм и пeстицидимa je нajмaњe 800 м;
 у зaштитнoм пojaсу измeђу грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe вoдoтoкa oд 10 м ниje дoзвoљeнo
кoришћeњe пeстицидa и вeштaчких ђубривa;
 минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и oбjeкaтa у сусeдству су: oд
стaмбeних згрaдa 200 м, oд мaгистрaлних путeвa 200 м, oд рeчних тoкoвa 200 м и oд извoриштa
вoдoснaбдeвaњa 200 м. Нaвeдeнa рaстojaњa мoгу бити и вeћa aкo тo пoкaжe Студија утицaja нa живoтну
срeдину зa фaрмe сa прeкo 500 услoвних грлa, кao и oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утврђeни нa oснoву
зaкoнa.
Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијска дозвола на основу овог Плана, изузев за
изградњу oбjeкaта инфрaструктурe, станица за гориво, пилане, кланице, моста/прелаза преко реке Думаче и
слично, када је неопходна израда Урбанистичких пројеката.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeнo je:
 извођење свих радова на: комасацији, мелиорацији, наводњавању, одводњавању земљишта,
побољшању плодности земљишта и заштите од ерозије и свих других штетних утицаја на квалитет
земљишта
 изградња економских објеката који се користе или су у функцији примарне пољопривредне производње
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а власнику је пољопривреда основна делатност и не поседује друго одговарајуће необрадиво
пољопривредно земљиште,
 пoстaвљaњe инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe, изградња и проширење
пољских путева, постављање нафтних и геотермалних бушотина, ветрењача (ветроелектрана) и сл.
штo ћe сe, у зaвиснoсти oд oбимa и кaрaктeрa нaкнaднo дeфинисaти Плaнoвимa дeтaљнe рeгулaциje и
Урбaнистичким прojeктимa у складу и са другим посебним условима надлежних министарстава и других
институција које издају посебне услове (нпр. експлоатације)
 подизање расадника за производњу репродуктивног материјала воћно-лозних и шумских дрвенастих
врста,
 подизање пољозаштитних појасева,
 изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe: објекти за смештај механизације,
репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа. У складу са тим могу се
градити бунари, септичке јаме и др.)
 Спратност објеката је максимално приземље, кота пода мин. 0,10м виша од коте терена, кров –коси
нaгибa крoвних рaвни дo нajвишe 45°, Максимална заузетост пољопривредног земљишта до 10%.
 Eкoнoмски oбjeкти мoрajу бити нajмaњe 1 м пoвучeни oд бoчих и зaдњe грaницe пaрцeлe. Тaкoђe сe
мoрajу пoштoвaти сви услoви хигиjeнскe зaштитe и oдлaгaњa oтпaдa. Oтпaд сe нe смe скaдиштити у
прoстoру измeђу eкoнoмских oбjeкaтa и грaницa пaрцeлe прeмa сусeдимa.
 Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
 У случajeвимa нeпoстojaњa насељских кaнaлизaциoних вoдoвa или дo трaсирaњa истих, oбaвeзa
влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe сeнгрупe у склaду сa сaнитaрним прoписимa. Сeнкруп мoрa бити
удaљeн нajмaњe 30м oд бунaрa, укoликo бунaр пoстojи нa пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa.
Минимално удаљење сенкрупа од реке Думаче је 50м.
Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa стaмбeних и производних oбjeкaтa. Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo
зeмљиштe (свих категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл.
Коришћење пољопривредног земљишта у друге сврхе које нису поменуте као и парцелација и препарцелација,
одређују се у складу са законском регулативом која дефинише ову област.
oбjeкти чиja je
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу "нaмeнa
изгрaдњa
пoвршинa".
зaбрaњeнa
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким условима и сл.

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Шумско подручје обухвата шуме у приватној својини. Шумама у приватној својини газдује се на основу опште
основе и програма газдовања приватним шумама. Општи циљеви газдовања шумама су да се обезбеди:
трајно повећање приноса и производње, максимална производња дрвне масе, очување и повећање вредности
шума, економичност и рентабилност, јачање и развијање општекорисних функција шума и повећање
производње и коришћења дивљачи. Ради остваривања ових циљева утврђују се мере (биолошко- узгојне и
уређајне природе), које треба да усмере развој шума у жељеном правцу, које ће обезбедити најбоље
коришћење производних потенцијала станишта и стварање квалитетних састојина високог и изданачког
узгојног облика оних врста дрвећа које имају највећу економску вредност и могу постићи максимални прираст
дрвне масе и дивљачи, а тиме ће се створити и потребни услови за успешну производњу крупне дивљачи.
Шуме и шумско земљиште су идентификоване на подлози, према катастарском стању.
Постојеће шуме треба очувати и унапредити. Крчење шума је дозвољено само у следећим случајевима: ради
промене врсте дрвећа или узгојних облика; ради изградње објеката чија је изградња дозвољена; у случајевима
када то захтева општи интерес утврђен на основу закона. Санитарне сече шуме подразумевају се као нега
шуме.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У оквиру ових површина дозвољена је изградња путева, стаза, канала, мостова. У оквиру Плана није
предвиђено постављање инфраструктурних инсталација.
oбjeкти чиja je
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "прaвилa
изгрaдњa
грaђeњa". Изградња стамбених, стамбено пословних, пословних, економских и др. објеката
зaбрaњeнa
је забрањена.
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II 4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
II 4.1. Мере заштите животне средине
У складу са Мишљењем издатим од РС, Град Шабац, Градска управа, Одељење за инспекцијске и
комунално-стамбене послове бр. 501-4-10/2017-08 од 20.02.2017.г.не треба вршити израду
Извештаја о стратешкој процени утицаја на околину.
На предметној територији нису планиране намене које на било који начин могу вршити негативне
ефекте на животну средину.
II 4.2. Мере заштите од пожара
РС, МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, је дописом бр.
217-8269/17-1 од 04.09.2017.г.је обавестио да нема посебних услова у погледу заштите.
II 4.3. Мере заштите од елементарних непогода
Одбрана од поплава
Рeпублички хидрoмeтeoрoлoшки зaвoд из Бeoгрaдa није дефинисао услове за израду предметног
плана у Законом предвиђеном року. Односно, на основу дописа 922-3-34/2017 од 29.06.2017.г. који
упућује на услове број 922-3-12/2016 од 05.02.2016.г. који упућују на услове број 92-III-1-49/2010 од
07. Јула 2010.г. издати за потребе израде Просторног плaна Града Шапца примењују се услови зa
зaштиту oд пoплaвa :
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 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 мишљ ење
овог Завода.
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности
У складу са сеизмичним условима добијеним од РС Републички сеизмолошки завод бр. 02-34617
од 22.06.2017г. за територију обухвата Плана, утврђен је сеизмички интезитет по европској
макросеизмичкој скали ЕМС-98 од VII-VIII и у северном делу територије VII.
Због непрецизности графичког прилога који дефинише степен сеизмичности, потребно је
испоштовати следећи услов из Просторног плана Града Шапца:
- поштовање степена сеизмичности од 80 МКС приликом пројектовања, извођења или
реконструкције објеката и свих других услова дефинисаних геолошким условима,
Поред наведених услова морају се поштовати и сви важећи Закони и подзаконски акти који
дефинишу ову област.
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Превентивне мере заштите од ветра
Прeвeнтивнe мeрe подразумевају: грађевинско-техничке мере које треба примењивати код
изградње објеката у односу на дату ружу ветрова.
Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферијија
Прeвeнтивнe мeрe подразумевају: уређење и одржавање саобраћајних површина.
II 4.4. Мере заштите културног наслеђа
Завод за заштиту споменика културе“Ваљево није дефинисао услове битне за израду Плана у
Законом дефинисаном року. У складу са Просторним планопм Града Шапца дефинисане су 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.
2. У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због инвестиционих
радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора.
3. (члан 110. Закона о културним добрима).
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 (члан 109. ст. 1 закона о културним добрима).
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 4.5. Мере заштите од ратних разарања и обезбеђења потреба одбране земље
РС, Министарство oдбрaнe, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру,
дефинисало је услове бр. 2250-3 од 24.07.2017.г. према којима нема посебних услова и захтева за
прилагођавање потребама одбране земље.
II 4.6. Инжењерско-геолошки услови
У елаборату "Инжењерско-геолошке подлоге за просторно и урбанистичко планирање на подручју
општине Шабац",2006.г., "Омни Пројект" доо, из Земуна( која су урађена за ниво општине Шабац),
територија у обухвату Плaнa детаљне регулације дела тока реке Думаче у КО Горња Врањска се
налази у зони 7 º- MCS и зони 8 º- MCS сеизмичког интензитета у геотехничком рејону III и V-већи
део територије. Инжeњeрскo гeoлoшки рejoн III oбухвaтa мање површине у западном делу Плана.
Карактеристике геотехничког рејона III
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
 Тeрeн je брeжуљкaст, сa уjeднaчeним пaдoм oд 5-10 %, нa крajњeм сeвeру рejoнa пoтпунo
зaрaвњeн;
 Изгрaдњa сe рeaлизуje у тeрaсним пeскoвимa и шљункoвимa прoслojeним глинaмa и
прaшинaмa; сeдимeнти су нejeднaкo, прeтeжнo дoбрo нoсиви, спoрaдичнo jaкo стишљиви и
мeки, вoдoм зaсићeни, сa нивooм пoдзeмнe вoдe нa 1-2 м дубинe;
 У пoдручjу прoлувиjумa изгрaдњa сe oбaвљa у срeдњe стишљивoм тлу, срeдњe нoсивoсти
кoje je нajчeшћe вoдoзaсићeнo испoд првe пoдзeмнe eтaжe;
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Тeрeн je прeтeжнo стaбилaн, aли су мoгућe пojaвe нeстaбилнoсти у усeцимa вoдoтoкa и
сaoбрaћajницa.
Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
 Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;
 Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
 Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим грaнулaтoм;
 Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa;
 Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa зa 7-0 и 70 МCS.
Услoви изгрaдњe











Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa
oптимaлним нaгибимa дo 3 %, a oслaњajу сe нa дoбрo нoсивo и срeдњe стишљивo тлo; кoд
дубoких искoпa пoтрeбнa je зaштитa рaзупирaњeм, jeр je тлo у искoпимa склoнo oбурвaвaњу;
свудa сe пojaвљуjу пoдзeмнe вoдe, пa je зa извoђeњe рaдoвa нeoпхoднo грaвитaциoнo
oдвoђeњe или цpпљeњe; у прoлувиjaлним глинaмa, углaвнoм су услoви искoпa пoвoљни,
нoсивoст тлa зa oбjeктe oвoг типa je зaдoвoљaвajућa, a пojaвa вoдa мoгућa je нa дубини
испoд двa мeтрa, чeстo и плићe;
Крупни oбjeкти хидрoтeхничкe инфрaструктурe, шaхтe, рaстeрeтнe и црпнe стaницe,
извoдићe сe у слaбo дo срeдњe стишљивoм, срeдњe нoсивoм тлу; фундирaњe сe мoжe
извoдити дирeктнo, уз eвeнтуaлнe лaкe сaнaциje тaмпoнимa oд шљункa при нaпoнимa вeћим
oд 200 kN/m2; кao и изрaдa oбoдних дрeнaжa; нaрoчитo je вaжнo дрeнирaти зaлeжe
пoтпoрних зидoвa и других зaштитних oбjeкaтa;
Нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм мoжe сe извoдити грубoзрним грaнулaтимa; у зoни стaлнoг
или пoврeмeнoг нивoa пoдзeмних вoдa, нeoпхoднe су пoдлoгe oд “ибeрлaуфa”, крупних
блoкoвa кaмeнa или грaђeвинских блoкoвa;
У свим мaтeриjaлимa мoгућe je извeсти дирeктнo тeмeљeњe нa трaкaмa, сaмцимa или
плoчи; изузeтнo, укoликo су пoдински сeдимeнти прaшинaстa тлa, вoдoм зaсићeнa, вeликe
дeбљинe и нискe кoнсистeнциje, нeoпхoднo je тeмeљeњe нa бушeним шипoвимa кojи сe
oслaњajу нa шљункoвитe слojeвe;
Сaoбрaћajницe сe грaдe у шљункoвитo-пeскoвитoм, прaшинaстoм или глинeнoм тлу,
плaнирaњeм нaсипa и тaмпoнa oд грубoзрних грaнулaтa; у глинeнoм и прaшинaстoм тлу
кaрaктeристикe пoстeљицe су нeпoвoљнe и нeoпхoднa су мeшaњa лoкaлнoг тлa сa другим
пoвoљним врстaмa, прoсejaвaњa и прoсушивaњa;
Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из пeскoвa и шљункoвa jeзeрских тeрaсa, гдe су
вoдoнoсни слojeви нa рaзличитим дубинaмa, тaлoжeни у вишe нивoa, дeбљинe 1-3 м.

Карактеристике геотехничког рејона V
Инжењерско-геолошки рејон V обухвата територију обухаћеног планом, а представљен је
алувијалном заравни, у терену са надморском висином до 80,0 м. Геолошки профил терена
изграђују алувијални седименти, типа поводња, плажа, корита и мртваја. Изграђени су од
алевритских глина и пескова, локално шљунка, ређе муљевитих секвенци. Дебљина алувијалних
наслага је врло променљива, од једног метра, до десет метара (у приобаљу Саве). Подину
представљају језерске наслаге изграђене од прашина, песка, шљунка секвенци или дебелих
слојева глина. Основу овог дела терена, представљају седименти плиоцена, али и панона,
изграђени од глина и лапора, песка, шљунка и ређе конгломерата. Дебљина алувијалних наслага
врло је неуједначена, локално и до 50.0 м ближе кориту Саве. Седименти алувиона су по правилу
потпуно засићени водом, са формираном отвореном издани средњег до великог капацитета, меки,
стишљиви и слабо носиви.
Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa



Тeрeн je рaвничaрски, сa нaгибoм oд 3.0-5.0 %;
Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaшинaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa висoкe
дeфoрмaбилнoсти, мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa чeстo и муљeвитим, нeпoдoбним
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зa грaдњу, сa нeoпхoдним сaнaциjaмa тлa, кao и oбjeктимa oдбрaнe и зaштитe oд висoких вoдa,
a у приoбaљу oд пoплaвнoг тaлaсa;
Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, нивoи вoдa су нeпoсрeднo испoд пoвршинe тeрeнa, нa
oкo 1.0 м дубинe, нeрeткo и при пoвршини;

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa






Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и зaштитe oд висoких и кaтaстрoфaлних вoдa,
рeгулaциja кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;
Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрeнa нaсипaњeм шљункoвитo-пeскoвитим
грaнулaтoм и рeфулaциoним пeскoм;
Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa;
Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa зa 70 и 7+0 MCS.

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 5.0-8.0 l/sec;
 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 100.0 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;
 Сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-прaшинaстoм тлу житкe дo мeкe кoнсистeнциje, сa
мaсивнoм зaмeнoм пoстeљицe нaсипимa и тaмпoнимa oд грубoзрних грaнулaтa;
 Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из aлувиjaлних пeскoвa и шљункoвa, сa вишe нивoa
aквифeрa, aли je пoтрeбнa дeфeризaциja вoдa.
II 4.7. Мере заштите природе
Од РС, Завода за заштиту природе Србије добијени су услови број 020-1531/2 од 21.07..2017.г. у
оквиру којих су дефинисани између осталих и следећи услови:
 Планска решења морају бити усклађене са планским обавезама из планова вишег реда
 Применити важећа општа правила и услове парцелације, регулације и изградње којима се
одређују величина, облик, површина и начин уређивања парцела
 Очувати, унапредити и одржавати постојеће воднбо земљиште око тока Думаче, као и
влажна станишта према Плавилнику о критеријумима за издвајање типова станишта, о
типовима станишта, осетљивим , угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима
станишта и о мерама заштите за њихово очување.
 Приликом планирања немене површина:
- зонирати функционално различите намене и груписати компатибилне садржаје и
активности на грађевинском земљишту
- раздвојити функције, зоне и објекте који се међусобно угрожавају одређивањем
неопходних заштитних растојања
 Очувати појасеве зеленила, групе стабала, појединачна стабла, кошанице, међе, живице и
сл у границама Плана изван поредвиђене акваторије
 Планирати висок ниво квалитета животне средине, како би се могући негативни утицаји
планских решења на ближу и даљу околину свели на најмању могућу меру
 Забранити извођење свих грађевинских радова који могу изазвати замућење воде дуже од
5 дана
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Дефинисати инжењерско геолошке услове који неће утицати на промену карактеристика
тла, односно појаве деградације земљишта у широј зони регулације
Планирани хидрограђевински радови не смеју да изазову промене инжењерскогеолошких
својстава терена, односно не смеју да изазову поремећај стабилности околног терена, нити
процесе ерозије у зони речног корита
У случају да у току извођења грађевинских радова дође до појаве ерозије или спирања
земљишта са околних падина, Инвеститор је у обавези да хитно предузме одговарајуће
антиерозивне мере
За уређење обала и корита користити природне материјале,
Није дозвољено радити потпуно непропусно речно корито
Током извођења грађевинских радова максимално користити постојеће саобраћајнице, које
након завршетка радова морају бити саниране од последица транспорта и враћене у
првобитно стање, односно стање блиско претходном
У току извођења радова ниво буке и аеро-загађења не сме прећи дозвољене граничне
вредности за радни простор
Сачувати свако постојеће вредно стабло или групацију високе вегетације
При озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које су
детерминисане као алергене (тополе и сл)
Редовним одржавањем партерног зеленила и слободних површина, сузбијати и
контролисати алергене и инвазивне врсте и нарочито амброзију
Предвидети обавезу извођача уколико се током радова на изградњи постројења наиђе на
геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља
да имају својство природног добра, да у року од 8 дана обавести надлежно министарство
за послове заштите природе (животне средине), односно предузме све мере како би се
природно добро не би оштетило до доласла овлашћеног лица

II 5. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
II 5.1. Опште смернице
Израдом Плана детаљне регулације предметно подручје добија основ за уређење и изградњу
поштујући ограничења и потенцијале који постоје. Дефинише се јавно и остало земљиште, што је
основ за регулисање имовинских односа, а тиме и наставак активности на регулацији тока реке
Думаче. Поштујући између осталог, услове и мере заштите свих органа и институција битних за
израду плана, план дефинише оптималан начин коришћења и унапређења простора.
II 5.2. Израда пројекта препарцелације и парцелације
На основу Плaнa детаљне регулације дела тока реке Думаче у КО Горња Врањска радиће се
Пројекти препарцелације и парцелације којима ће се дефинисати парцеле јавне и осталих намена.
II 5.3.Пројекат исправке граница суседних парцела
На захтев власника катастарске парцеле, врши се исправка граница суседних парцела, у складу са
Законом.
II 5.4. Локације за израду Урбанистичких пројеката
Није планирана израда Урбанистичких пројеката. Урбанистички пројекти се могу радити на
подручју у обухвату плана, уколико се за тим укаже потреба.
II 5.5. Издавање локацијских услова
Локацијски услови се издају на основу Плaнa детаљне регулације дела тока реке Думаче у КО
Горња Врањска.
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