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PemcTap npHBpe,ll.HHX cy6jeKaTa 

B)J, 84170/2017 
,UaHa, 09.10.2017. romme 
BeorpaA 

5000130854738 

PerHCTpaTop PemcTpa npHBpe,ll.HHX cy6jeKaTa KOjH BOAH AreHUHja 3a npHBpe,ll.He pemcTpe, Ha 
ocHoBy l!JiaHa 15. cTaB 1. 3aKoHa o nocTynKy pemcTpauHje y AreHUHjH 3a npHBpe,ll.He perHcTpe 
(,CJiy)!{6eHH rnacHHK PC", 6p. 99/2011, 83/20 14), OAJIYliYjytm o pemcrpauHoHoj np11jaB11 npoMeHe 
no,ll.aTaKa KOA JasHo npe,ll.y3ene HHcppacTpyKTypa Illa6au Illa6au, MaTH'-IHH 6poj: 17107461, Kojy je 
no,ll.Heo/na: 

I1Me 11 npe3HMe: M11naH Bac11n 

,ll.OHOCJil 

PEIIIElbE 

YCBAJA CE perHCTpauHoHa np11jasa, na ce y PemcTap npHJ3PeAHHX cy6jeKaTa pemCTpyje 
npOMCHa no,ll.aTaKa KO,ll.: 

PemcTapcKHIMaTH'-IHH 6poj: 17107461 

fipOMCHa 33KOIICKHX 33CTynHHKa: 

<l>H31i'-IK3 JHII.\3: 

.Ep11we ce: 
• I1Me 11 npe3HMe: M11naH Bac11n 

~Bf:2304976772012 

<l>yHKUHja y nprmpe,ll.HOM cy6jeKTy: B.,ll.. /1.11pCKTOpa 
HaYHH 3acTynaJ-ba: caMocTanHo 

Yn11cyje ce: ,. 
• VfMe 11 npe3HMe: M11naH Bac11n 

JMI>f: 2304976772012 
<l>yHKUHja y npHBpC,ll.HOM cy6jeKTy: ,UHpCKTOp 
Hal!HH 3acTyna&a: caMOCTanHo 

llpOMCHa AaTyMa OCIIHB3'1KOr 3KTa: 

Bp11we ce: 
18.11.2016. fO,ll.HHe 

Yn11cyje ce: 
14.69.2017. fO,ll.HHC 

' \ 
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erHCTpaU.Hja ,UOKYMCHTa: 
n11cyje ce: 

• OcHHBa'iKH aKT o.n. 14.09.2017 ro.n.HHe. 

r.1 (.....} I ·~-s\, 0 6 p a 3 JJ om e lh e 
r;} ~~ 

/./ '~e~~~~;J· noczynajyliH y cKnaey ca o~pe~6oM 'naHa 17. cTaB 3. 3aKoHa o noczynKy pemcrpauHje y 
AreHu.HjH Ja np11spe.n.He pemcTpe, no.n.HollleH>eM pemcTpau.HoHe np11jase 6poj E.LI. 84170/2017, .n.aHa 
05.10.2017. fO.lJ.HHe, TIO.D.HOCHJTaU je 3a.D.p)!(a0 npaBO np110p11TeTa O.D.JIY411BaH>a 0 TOj np11jaB11, 
JacHoBaHo no.n.HollleH>eM np11jase Koja je pellle&eM perHcTpaTopa E.LI. 80394/2017 o.n. 28.09.2017 
o.n.6a4eHa, jep je yTBpijeHO .n.a HI1CY 11Cny&eHI1 ycJIOBI1113 4JTaHa 14. CTaB 1. Ta4Ka 6) 11CT0f 3aKoHa. 

Tiposepasajytm Hcny&eHocT ycnosa 3a pemcTpau.Hjy npoMeHe no.n.aTaKa, npon11caH11X 
o.n.pe.n.6oM 4JlaHa 14. 3aKoHa o noczynKy pemcTpau.Hje y AreHJ . .{HjH 3a npHspe.n.He perHCTpe, 
PemcTpaTop je YTBPA110 .ua cy Hcny&eH11 ycnoBH 3a pemcTpau.Hjy, na je o.n.ny411o Kao y AHCna3HTI1BY 
pelllei-ba, y CKJia.Uy ca o.n.pe.U60M 4JiaHa 16. 3aKOHa. 

B11c11Ha HaKHa.n.e 3a soijeH>e noczynKa per11cTpau.11je yTspl)eua je O.uny KoM o HaKHa.n.aMa 3a 
nocnose pemcTpau.Hje 11 .n.pyre ycnyre Koje npy)!(a AreHU.Hja 3a npHBpe.n.He pemcTpe (,Cn. rnacHHK 
PC", 6p. 119/2013, 138/2014, 45/2015 H 106/2015). 

YTIYTCTBO 0 TIPABHOM CPE.LI.CTBY: 
TipoTHB osor pellle&a MO)!(e ce H3jaBHTH )!(an6a 
MHHHCTpy HaAJie:>IQ:Iil~ 3a TIO[ImKaj np11Bpe.UH11X 
.n.pywTaBa 11 .n.pyr11x o6JIHKa nocnosaH>a, y poKy 
OA 30 .naHa OA AaHa o6jaBJbi1Balba Ha HHTepHeT 
cTpaHH AreHUHje 3a np11Bpe.n.He perHCTpe, a 
npeKo AreHU.Hje. 

: ... , 
CTpaHa 2 o.n. 2 
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J1H)f(EfbEPCKA KOM9PA CPBM]E 

04fOBC?PHOr YPBAHI1CTE 

Ha ocH.oay 3aicoHa o TL\aHHpaay » H3rPaAH>H u 
CT;I'f)'T3 liiDKei.bepcKe KOMope Cp6Hje 

YTIPABHI1 OABOP I1IDKEI-bEPCKE KOMOPE CPBJ1]E 
yTBptjyje A3 je 

. . . . ~ 

MM.oMHpa M. · BacoB,iih. 
AHJIAoMHp~ HIU<eJJ>ep ·apXI:ITeKrype . 

. · · · JMB: 26D9?57ino25 · .· . · 

·. oAi'o'BopliH yp6aHHcTa · 
. ' . \ 

?a PYJ<OBOljelf>e Jcipa4oM yp6aJmctwurnx nAaHOBa H yp6a11MCT»'i·J<Jix npojeJ<aTa 

Y BeorpaAy, 
22. anpHAa 2010. roJIHHe 

Bpoj AHIJeJIUe 

200120610 

DPEACE4Hl1K K OMOPE 

d?b~ 
Dpo¢. :'lp jlJ:xirocAal\ illyMapalJ 

.~HI\., . rpab. HH)t (. 
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5poj: 1 ?-0~~/299890 
Eeorpatl 24 .04 2018. rGAVIHe 

Ha ocHoBy YflaHa 75. CTaTyTa lllH>Ket-bepcKe KoMope Cp6V1jP. 
("CI PC ", 6p. 88/05,16/09 V1 27/16), aHa JJ V1YHV1 3aXTes '·lflaHa KoMope, 
VIH>Ket-bepcKa KOMOpa Cp6V1JP. V1311aje 

r··· .1 
.• tl 

r~i i"' 
' ' 

KojoM ce noTBpl)Yje Aa je MV10MV1pa M. BacosVlfl , AVl nfl.VlH>K.apx. 
flV1L!8HL\a 6poj 

200 1206 10 
3a 

O,QfOBOfJHOr yp6aHHCTY 3a pyKOBOJ)eib€ H3pa,qoM yp6aHHCH14K~1X 
nnaHOBa 1-1 yp6aHHCTH4KHX npojeKaTa 



'. 

' 

MH/KEfuBPCKA .K.OMOPA CRBM]E 
• . . · ·'.,! .. ' 

... . -

'.• . . , 

· o4ro!3o~iior YP~A¥.iv.I~TE · 
; . ~ I ... ~ • • ~- . • .. - , . 1 . ~ , , . ,_ ' 

.· -. 

Y BeorpaAy, 
9.oKTo6pa2014.roA~e 

.. - . --~ .. 

• : ~ .• . ~ : • ~ -.,. ~r . 

·, . ::-:.: 
.. -. ,,, _ 

• n~~;:::::;z:_ •. 
· · ('QP MHAoBan fAaBoJDHti . . 

AHJlh. ~- Ch. 



5por 12-02/277616 
5eorpag, 10.10.2017. roAIIlHe 

Ha ocHosy YnaHa 75. CTaryra L"lH>Kef-bepcKe KOMope Cp6vtje 
("Cr PC", 6p. 88/05 VI 16/09), a Ha nlilYHlil 3axres YnaHa KoMope. 
iliH!Ke~bepo:a KOMopa Cp6l1je V13P.aje 

,-, n T ~ D .~ \I 
I • ., i l 

l<ojoM ce norsp~yje Aa je AparaH 5. naenosliln, A!llnn .v1H>l<.en. 
Ili1L\8HL\a 6poj 

203 1469 14 
33 

OAroaopHor yp6aHI!1CTY 3a pyKoaof)etbe 1!13pall,oM yp6aH~1CTIII~kHX 
nnaHoaa rAH¢pacTpyKType 

npegce,qHlilK lllH>Kel-bepct<e KOMope Cp6vl;e 

\ ... (.);;· ?: ;<''/.</ ·· <. /' . / - .-· 



11H/KEI-bEPCKA KOMOPA CPBM]E 

04fOBOPHOf TIPOJEKT AHT A 

Ha ocHoBy 3aKoHa o IJJ\aHHpaH>y 11 113rpa4lb11 11 

CTaryTa MmKelbepCKe KOMope Cp611je 

YTIPABHI1 04BOP l1H/KEI-bEPCKE KOMOPE CPBM]E 
yTBpljyje 4a je 

HaTarna M. CTojaHOBHn 

Y Beorpa.w, 
12. MapTa 2015. r0/111He 

4HilAOMHpaHH HH)Kelbep reotte3Hje 

Al1B 07575092034 

OttrOBOpHH rrpojeKTaHT 

reotteTCKHX rrpojeKaTa 

Bpoj AHIJeHI.Je 

372 N916 15 

··, .. · . . ,. . ~ . . ··. : 

· ... :·,\ .. 

; . . .. ~- .. -.. 

DPE4CE4HI1K KOMOPE 

Dpo¢. AP MHAHcaB AaMH>aHOBHn 

A1111J\. HHJK. apx. 



5poj : 12-02/299887 
heorpa,q, 24.04.2018. rO.QI!1He 

Ha ocHosy llnaHa 75. Crary1 a lllH>KelbcpcKe KOMope Cp6111je 
("Cr PC", OIJ 88/05,16/09111 27/16), aHa m1YHII1 3axreR YnaHCJ KoMopc, 
V1H)KP.H>epcKa KoMopa Cp6111je 111 3.Qaje 

r..:.-r., Ej4. ·· '"f~~ rfr f')" r.:.:r .. , ~ 
~ . ) 

'· ' I I ' 

KojoM ce notl:lpl)yje .Qa je Harawa M. C1oja HOB1!1Ji , f\l-1nn.I-1H>K.reog. 
m1~eH~a 6poj 

372 N916 i5 
33 

O.QfOBOpHOf npojeKTaHTa reoAeTCKI-1X npojeKaTa 

Ha gaH 1113gasa1ba OBP. norsp,L\e 'tnaH lllH>KetuepcKe KoMope C p6111je, ga je 
1!13Mi-1pi-1o o6ase3y nnahatua 4naHap1!1He KoMopi-1 3aKJbY4HO ca 12.03.2019. 
ro.Qit1He, Kao 111 gaMY o~nyKoM Cy.Qa 4aC1111 I-13AaTa nm-1eHqa Hl1je O,L\y3era. 
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l1H./KEI-bEPCKA KOMOPA CPEI1JE 

AM. UEH. UA' . 
. . ~ --- . 

' , t .· . ·- ·: 10: : · • " !' .:.. .... - . . 
_,~ ."' 

. . ... · ~ - . • • . - .. . . - • ' •. •·· ' • r .. ~ 

04fOBOPHOr YPEAHVICTE 

Ha ocHosy 3axoHa o !lJ\;lHHpaH>v ~~ Y13rpa..JH>H 11 

Cnry-r:1 :VlHA<e!-bepcxe KOi'v!ope Cp6Hje 

YnPABI-1111 0,450P ViHJKEt-bEPCKE KOMOPE CP5V1TE 
)'TUpfjyje .101 je 

.l llll.\llf\111p:.11111 IIJI ~~<.:I h~f') ,_.~ll)<)palnj~t 

JMB 030~9:;;C)-:--;-2036 

o.aroaopHH yp6aHHCTa 
' ~~:.~ pyKt)uol)etnc H:lpa_lOf\1 ~·p6a tlli CllT'I KII~ 11.\:.lllOHa ::1~1 cJo()po.n:J jH Jt iJl' 

..... 5poj .. utyellye 

202 0709 04 

Y 5eorpa.Jy, 
13. ~aja 2004. r04HH e 

L:+E!~ 
Opo¢ . .:1p MH,,ow A3.3osnn 

;lliflll. rpal). lillll<. 

L. 

I I 
I ' I i 
I J i . 

I 
! 
1 



6poj: 12-021265102 
6eorpap,, 22.05.2017. rop,~He 

Ha OCHOBY 4118Ha 75. Cral)'Ta Li1H>KetbepcKe KOMope Cp6111je 
("Cr PC", 6p. 88/05 ~ 16/09), aHa n~4H~ 3axree l.lnaHa KoMope, 
Li1H>KetbepcKa KoMopa Cp6~je 1113p,aje 

KojoM ce norepf)yje p,a je $~mm ,Q. 6orp,aHoe~n. p,~nn.~H>K.cao6 . 
11~1.46Hl.IS 6poj 

202 0709 04 
38 

OArOBOpHor yp6aHMCTY 3a pyKoool)efbe M3paAOM yp6aHII1CTM'fKMX 
nnaHooa 3a cao6pallajHM'-'e 

Ha p,aH \113p,aeatba oee norepp,e 411SH Li1H>KetbepcKe KOMope Cp61-1je, p,a je 
f..13Mif1p~o o6aee3y nnaliatba 1.411aHap!-1He KoMop~ 3aKJby4HO ca 13.05.2018. 
roP,Ii1He, KSO lf1 AS MY OA!1YKOM Cyp,a 48CT\111113P,STa Il\11(.49H48 Hll1je op,y3eTa. 

npep,ceP,Hif1K IIIH>KetbepcKe KOMOpe Cp6111je 

~~£t.;c.,--ev 
npocp. AP MI-111111C8B AaMtbaHOBII1li, P,lf1nn . 111H>K. apx. 
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A. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

 
 
 
 
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 1- Центар 2" у Шапцу ("Сл. лист града Шапца", 
бр. 14/2015); 
- Одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације "Центар 1- Центар 2" у Шапцу ("Сл. лист града Шапца", бр. 14/2015) 
 
 
 
 
 
Плански основ за израду ПДР-е садржан је у одредбама:  
- ПГР "Шабац" - ревизија (“Сл. гласник града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, 
бр. 18/15 и 23/15). 
 
 
 
 
 
 
Према ПГР "Шабац" - ревизија, предметно подручје захвата делове следећих урбанистичких 
блокова:  блок 1 (омеђеног улицама: Господар Јевремова, Стојана Новаковића, Косте Абрашевића  
и Масарикова), блок 2а (омеђеног улицама: Господар Јевремова, Лазе Лазаревића, Трг ђачког 
батаљона, Цара Душана), блок 2a (омеђеног улицом Господар Јевремова и Трг Ђачког батаљона),  
блок 2б (омеђеног улицом Трг Ђачког батаљона), део блока 2в (омеђеног улицама Трг Ђачког 
батаљона, Јове Курсуле, Милорада Шапчанина и Цара Душана) и део блока 2ђ (омеђеног улицама 
Трг Ђачког батаљона, Сремска и Јове Курсуле). 
 
Осим тога у обухвату овог Плана су и мањи делови обухвата ПДР “Центар 2-1“ и ПДР “Центар 4“ у 
Шапцу, који су према ПГР "Шабац" - ревизија важећи планови, али се овим планом назначени делови 
стављају ван снаге.                                                                                                                
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I  ОПШТИ ДЕО 

I 2. ПЛАНСКИ ОСНОВ

I 1. ПРАВНИ ОСНОВ

I 3. ИЗВОД ИЗ ПГР “ШАБАЦ“ - РЕВИЗИЈА
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Извод из ПГР “Шабац“ – ревизија 
(са уцртаном границом Плана и деловима обухвата ПДР “Центар 2-1“ и ПДР “Центар 4“ 

                       који се стављају ван снаге)   
   

                                                                                     

                                           
У даљем тексту се дају карактеристични изводи из правила уређења и правила грађења за просто-
рне целине и доминантне намене унутар наведених блокова, а који су обухваћени границом Плана. 
 
 
ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА I: Ужи центар 
Улице у којима се регулациона и грађевинска линија поклапају а објекти граде у непрекинутом 
низу, су: Господар Јевремова, Карађорђева, Масарикова, Вука Караџића (од раскрснице са 
Господар Јевремовом до раскрснице са Анте Богићевића), Мачванска, Краља Милана, Лазе 
Лазаревића, Миодрага Шапчанина, Краља Александра, Добропољска, Косте Абрашевића, Стојана 
Новаковића (од раскрснице са Господар Јевремовом до раскрснице са улицом Браће Недића),  
Цара Душана, Владе Јовановића, Занатлијска, Војводе Мишића, Илије Бирчанина, Кајмакчаланска, 
Јанка Веселиновића.  
Услов се не односи на парцеле на којима постоје непокретна културна добра и вредни објекти 
градске архитектуре који су изведени на другачији начин. Објекти у наведеним улицама се могу 
градити и у прекинутом низу уколико се због локацијских услова не могу ослонити на међу (постојећи 
отвори на суседном објекту који су постављени у складу са дозволом или сагласношћу суседа, 
приликом реконструкције постојећег објекта који има утврђен неки степен заштите и други, сличан 
разлог). 
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Блок бр: 1 
Назив: "Центар 1" 
Плански документ: Обавезна израда ПДР за блок 1 и блок 2 - приоритет 
Доминантна намена: Ц1 (зона градског центра), ЈО (зона објеката и површина јавне намене- објекти 
државних органа, објекти локалне самоуправе), ЈП (јавне површине), С1 (вишепородично становање 
високих густина), С2 (вишепородично становање средњих густина), И3 (зона објеката, мрежа и 
коридора инфраструктуре). 
Усмеравајуће одредбе: Обавезно поштовање саобраћајне матрице. Није дозвољено умањење 
површина јавне намене (дефинисаних предходним планом) већ само њихова корекција ради 
усклађивања техничких, регулационих и нивелационих параметара. Регулација која се обавезно 
мора сачувати је шематски дефинисана графичким прилогом док се ПДР треба дефинисати 
аналитички. Обавезно поштовање Одлуке о утврђивању Улице Господара Јеврема у Шапцу за 
просторну културно-историјску целину („Сл.Гласник РС“, бр. 58/06) и других објеката који имају статус 
НКД или су евидентирани као објекти вредне градске архитектуре. Обавезна заштита природног 
добра - стабла липе. Приликом израде плана, обавезно је око стабла дефинисати површину јавне 
намене. ПДР-ом дефинисати статус објеката који нису изведени у складу са предходним 
урбанистичким плановима. За објекте чија се изградња планира, услове утврдити у складу са 
условима који су дефинисани за објекте у непосредном суседству. Објекти уз Господар Јевремову  
и Масарикову се граде у континуираном, непрекинутом низу до коте утврђене висинске регулације.  
 
До доношења плана је могућа изградња/реконструкција објекта Кош клуба на постојећој локацији и  
у постојећем обиму, такође и изградња трафо-станице 20/0.4kV "Библиотека 2" на кат.парцели 
бр.4745/2 КО Шабац.  
ПДР-ом дефинисати услове за изградњу још једне дистрибутивне трафо-станице. 
 
 
Ц1 (зона градског центра) 
Зона градског центра се не дефинише графичким прилогом, обзиром да се ради о мултифункци-
оналним 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), односно у случају измене важећих планова детаљне регулације.  
 
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 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. 
 
ЈО, ЈП (објекти и површине јавне намене) 
У oвoj зoни сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe пoстojeћих објеката и површина јавне намене (објекти 
државних органа, објекти локалне самоуправе и др.). Јавни објекти су дефинисани на основу 
постојећег стања али се подразумева да је могућа трансформација власништва у складу са законом 
(Закон о реституцији, 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. 
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С1 (вишепородично становање високих густина - градске стамбене зоне већих густина) 
Приликoм доношења нових урбaнистичких плaнoвa кojи су дoнeти зa oву зoну, 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 скалду са важећим Правилником. 
Ако се на парцели гради објекат за 20 и више станова а у радијусу од 100m нема дечијег игралишта 
за узраст 0-6 година на површини јавне намене, обавеза инвеститора је да обезбеди површину  
од 50m2 за ту намену, на сопственој парцели. 
 
С2 (опште стамбене и мешовите зоне у насељима средњих густина) 
Приликoм доношења нових 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 обухвату Ревизије ПГР са налази 
велики број карактеристичних подзона које су настале као последица традиционалног начина 
изградње у појединим градским блоковима, односно као последица примене многобројних 
урбанистичких планова и њихових измена те су правила грађења веома разнолика.  
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 100m нема дечијег игралишта 
за узраст 0-6 година на површини јавне намене, обавеза инвеститора је да обезбеди површину од 
50m2 за ту намену на сопственој парцели 
 
И3 (зона објеката, мрежа и коридора инфраструктуре) 
Зoнe инфрaструктурних кoридoрa нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe сaoбрaћajнe, 
мелиорационе, 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.  
Све планиране локације инфраструктурних мрежа и објеката које су предложене Планом су 
планерски дефинисане. Постоји реална предпоставка да ће приликом реализације плана бити 
потребне одређене корекције у смислу разраде капацитета и профила. 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 у следећим улицама: Господар Јевремова, Масарикова, Стојана 
Новаковића (од раскрснице са Господар Јевремовом до раскрснице са Браће Недић),  
Косте Абрашевића (непарна страна од раскрснице са Масариковом до раскрснице са  
Милоша Обилића). 
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За изградњу и реконструкцију објеката за које је плански основ Ревизија ПГР, висинска регулација је 
обавезујућа. За изградњу и реконструкцију објеката за које је плански основ важећи ПДР, висинска 
регулација је препоручујућа. 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 и обележена је црвеном линијом, а због специфичне 
архитектуре у неким улицама, дата је усмеравајућа висинска регулација међуспратне конструкције, 
која је означена љубичастом бојом на графичком прилогу „Карта шематског приказа висинске 
регулације“.  
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 на графичком прилогу као  
''Зона у којој се задржава постојећа висинска регулација''. 
 
 
Блок бр: 2а 
Назив: "Центар 2" 
Плански документ: Обавезна израда ПДР за блок 1 и блок 2 - приоритет 
Доминантна намена: Ц1, ЈО, ЈП, С1, С2 
Усмеравајуће одредбе:  ПГР је дефинисао само регулациону линију према Тргу ђачког батаљона а 
унутрашње уређење блока решити ПДР. Обавезно поштовање Одлуке о утврђивању Улице 
Господара Јеврема у Шапцу за просторну културно-историјску целину (“Сл.Гласник РС“, бр. 58/06) и 
других објеката који имају статус НКД или су евидентирани као објекти вредне градске архитектуре. 
ПДР-ом дефинисати статус објеката који нису урађени у складу са предходним урбанистичким 
плановима. За објекте чија се изградња планира, услове утврдити у складу са условима који су 
дефинисани за објекте у непосредном суседству. Објекти уз Господар Јевремову и Лазе Лазаревића 
се граде у континуираном, непрекинутом низу до коте утврђене висинске регулације. Размотрити 
могућност уградње лифтова у стамбене зграде. 
 
Блок бр: 2б 
Назив: "Центар 2" / Трг ђачког батаљона 
Плански документ: ПГР - Ревизија 
Доминантна намена: Ц1, ЈП, К5, К9, Т, И 
Усмеравајуће одредбе:  Објекат Тржнице је НКД. Објекат "Точак" може да остане у статусу "осталог 
земљишта" само ако је намена објекта угоститељство (Т) и ако наставља традицију предходног 
објекта. У супротном, ПДР се може утврдити промена намене земљишта у површину јавне намене. 
Тржница (К5) и јавни тоалет (К9) су објекти комуналне намене. Површине јавне намене уредити као 
декоративне површине уз могућност расписивања архитектонских конкурса.  
     
Блок бр: 2в 
Назив: "Центар 2"  
Плански документ: ПГР - Ревизија 
Доминантна намена: С1, ЈО, ЈП 
Усмеравајуће одредбе:  Блок реализован у складу са урбанистичком документацијом. Могуће 
инвестиционо и текуће одржавање.  
 
Блок бр: 2ђ 
Назив: "Центар 2"  
Плански документ: ПГР - Ревизија 
Доминантна намена: С1, Рз2 (занатски центар) и ЈП 
Усмеравајуће одредбе: Блокови реализовани у складу са урбанистичком документацијом. Могуће 
инвестиционо и текуће одржавање. Могућа уградња лифтова у стамбене зграде и у том циљу је 
дозвољено умањење површина јавне намене. У случају легализације делова дограђених етажа (када 
је прибављена сагласност сувласника), дозвољена доградња целе етаже. У таквим случајевима се 
подразумева да су доградње делови постојећих стамбених јединица, односно, да број нових станова 
по ламели (улазу у стамбени објекат) не може бити већи од 2. Наведене интервенције се могу 
извести без измене ПДР, уз обавезну израду УП.  
У занатском центру правила парцелације: објекат = парцела а остало су површине јавне намене.  
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Рз2 (занатски центар) 
Oви услoви сe oднoсe нa пoстojeћe рaднe и услужнe кoмплeксe кojи сe нaлaзe нeпoсрeднo уз или у 
стaмбeним грaдским зoнaмa.  
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема 
одвођења атмосферских и подземних вода; комунално опремање и побољшање хигијенских услова; 
изградња и реконструкција постојећих мрежа и објеката инфраструктуре, асфалтирање путева, 
уређење тротоара, подизање дрвореда; формирање и уређење других јавних површина. 
 
Ревизијом ПГР су дефинисане зоне предвиђене за обавезну израду планова детаљне регулације. 
Приликом дефинисања граница обухвата планова детаљне реулације дозвољена су одступања од 
граница зона које су планом предвиђене за даљу планску разраду, као и одступања у смислу израде 
једног или више планова детаљне регулације у оквиру зоне, у зависности од накнадно утврђених  
граница постојећих или планираних функционалних целина у оквиру планираних намена, конкретних 
траса планираних и нових саобраћајница и планиране железничке пруге и других фактора који могу 
утицати на границе обухвата планова детаљне регулације.  
 
Прецизне границе обухвата планова детаљне регулације дефинисаће се у току његове израде, уз 
дозвољена одступања од предложених граница зона. Уколико се укаже потреба, могу се радити 
планови детаљне регулације и у другим зонама које нису дефинисане у графичком прилогу „Карта 
спровођења“. 
При изради планова детаљне регулације могуће су корекције дефинисане грађевинске линије, која не 
може бити ближа регулационој од оне која је дефинисана Ревизијом ПГР- ом, осим у случају када је 
планом планирана грађевинска линија одступа од преовлађујуће грађевинске линије у улици или том 
делу улице (блоку) и уколико урбанистичко решење то захтева. У случају да графичким прилогом није 
дефинисана грађевинска линија она ће се дефинисати приликом израде ПДР-а или урбанистичких 
пројеката за појединачне локације: за изграђене делове насеља, као преовлађујућа у улици/блоку, за 
неизграђене делове на основу услова терена, положаја у насељу, категорију приступне саобраћајнице 
и намене објеката.  
За дефинисане коридоре планираних саобраћајница, неопходна је израда планова детаљне 
регулације, којима је могуће извршити корекције и прецизно дефинисање траса ових саобраћајница 
на ажурним геодетским подлогама, а на основу конкретних услова на терену, имовинских односа, 
претходно урађене докуметације (геомеханички елаборати, студије изводљивости, генерални 
пројекат и др.), као и финансијских могућности локалне управе.  
Планиране трасе и регулациона ширина  саобрађајница у оквиру зона предвиђених за обавезну 
израду ПДР-а, могу се планом детаљне регулације кориговати и предложити другачије саобраћајно 
решење у обухвату ПДР-а, уколико је то дозвољено у посебним правилима грађења и под условом 
да се обезбеди уклапање и повезивање на саобраћајну мрежу ширег простора и не омета 
реализација планираних намена и садржаја у обухвату Ревизије ПГР-а.   
 
Границе обухвата ПДР-а се утврђују границама катастарских парцела од којих се формира будућа 
саобраћајница, али је могуће обухватити и шири простор. Уколико изградња само предложене 
саобраћајнице није довољна за изградњу планираних садржаја у блоку, потребно је обухватити цео 
блок, комплетно решити саобраћајну мрежу и тако омогућити нову изградњу у унутрашњости блока. 
 
Напомена: 
Овим планским решењем стављају се ван снаге делови ПДР “Центар 2-1“ и ПДР “Центар 4“.  
У ПДР “Центар 2-1“, то је површина до регулационе линије ул.“Милорада Шапчанина“, а у ПДР 
“Центар 4“, раскрсница ул.“Лазе Лазаревића“ и “Кнез Иве од Семберије“, како би се ново регулационо 
решење (веза јужног, колског крака ул.“Трг ђачког батаљона“), ускладило са планираном регулацијом 
ул. “Кнез Иве од Семберије“, а према решењу ПДР “Центар 4“. Као граница обухвата, преузета је 
линија границе јавног и осталог земљишта, дефинисана координатама детаљних тачака парцелације 
из ПДР “Центар 4“. 
У графичким прилозима дати су изводи из ПДР “Центар 2-1“ и ПДР “Центар 4“ (“План парцелације“  
и “План парцелације површина јавне намене“.) 
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Све парцеле, односно њихови делови у обухвату урбанистичког плана се налазе у саставу 
грађевинског подручја. 
Земљиште у обухвату Плана је у три облика свијине:  јавној/државној, мешовитој и приватној.  
 
Држаоци земљишта у јавној/државној својини су највећим делом су јавни субјекти, институције и 
установе и то: Република Србија, Град Шабац, Министарство одбране, Српска православна црква, 
Културни центар, Виши суд Шабац, Библиотека Шабачка, Народни универзитет, Савез синдиката, 
Заједница културних установа, СУП Шабац и ЈП „ЕПС“ Електроподриње.  
Део земљишта у државној својини за држаоце има физичка, правна лица и јавне субјекте и 
подразумева право коришћења, право држаоца и право закупа. 
Држаоци земљишта у мешовитој својини (државна и приватна својина) су фузичка и правна лица. 
Трећи облик својине је приватна својина (физичка лица) и заступљен је у мањој мери. 
Најзаступљенији вид својине је државна/јавна својина укњижена на Град Шабац (44,400%) и 
државна својини чији су држаоци физичка, правна лица и јавни субјекти (41,304%). Преостали део 
територије у обухвату Плана подразумева све остале облике својине (14,296%). 
 

   Сви облици власничког режима коришћења земљишта преузети су са интернет сервиса  
   WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb и приказани су на графичком прилогу "Власнички статус земљишта". 

 
 

 
 

 
Постојећу структуру коришћења земљишта у обухвату Плана чине: јавно грађевинско земљиште, 
одн. земљиште у јавној употреби (јавне функције) и грађевинско земљиште осталих намена 
(становање, пословање).  
Основна урбана матрица оба блока („Центар 1“ и „Центар 2“) је релативно стара, формирана је у 
крајем 19.в., и припада најужој градској зони. На њој се јасно препознају трасе неколико обимних 
улица (пре свега ул.“Масаркова“ и “Цара Душана“), као и централна улица, којој гравитирају оба 
блока - улица “Господар Јевремова“.  
 
Подела на карактеристичне просторне целине у блоковима (зоне), дата је по обављеној анализи и 
валоризацији постојећег стања и диспозицији физичких структура на терену и уз максимално 
уважавање решења из предходно донетих регулационих планова. 
Имајући у виду потребе и визију даљег развоја овог подручја, односно настављање урбане 
реконструкције, анализа је рађена са аспекта преовлађујуће и пратећих намена, које су у саставу 
јавног и осталог грађевинског земљишта и приказана је на графичком прилогу "Постојећа намена 
површина".  
 
- Зона централних функција (јавне службе) 
Овај део је језгро централних функције на нивоу читавог града и лоциран је уз улице: “Господар 
Јевремова“ (обострано) и делом уз улице “Масарикова“ и “Косте Абрашевића“. 
 
У оквиру ове зоне налазе се: Културни центар, Виши суд Шабац, Градска управа (централни објекат), 
МУП РС, Полицијска управа Шабац (Полицијскa станицa)и Библиотека Шабачка (са анексом). 
 
                                                                   
         
 
 
 

I 4.2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА

I 4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

I 4.1. СТАТУС ЗЕМЉИШТА (ВЛАСНИЧКИ РЕЖИМ)



          
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР 1- ЦЕНТАР 2” У ШАПЦУ 

 

8 
 

 
 
 
Објекти лоцирани обострано у уличном низу у ул. “Господар Јевремова“ су део просторно културно 
историјске целине улице „Господар Јевремова“ у Шапцу. Осим тога, објекти Вишег суда, Полицијске 
управе, Зграда Прве народне апотеке (Г. Јевремова бр. 8, 4 и 23), Зграда “Борова“ (ул. “Масарикова“  
бр. 2), Зграда Народне Библиотеке “Жика Поповић“- Библиотека Шабачка (ул. “Масарикова“ бр. 18),  
су утврђена непокретна културна добра. 
 
- Зона тржнице са пратећим садржајима 
Налази се у северном делу обухвата Плана, између кракова улице “Трг Ђачког батаљона“. 
Простором доминира објекат градске тржнице (иначе, утврђен Споменик културе), а уз овај објекат 
на платоу су изграђени објекат јавног тоалета и објакат “Точкоња“, који је тренутно комерцијалног 
садржаја (трговина). Део платоа функционише као цветна пијаца. Преостали део ове зоне чине 
пешачка површина, зоне за паркирање и сама саобраћајница.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Зона становања и становања са пословањем 
У овој зони се уочава неколико карактеристичних групација, превасходно у зависности од њихове 
диспозиције. 
1/ улични низови уз ул. “Господар Јевремова“ и “Масарикова“ 
Ови објекти су, уз мање изузетке, најстарији објекти у обухвату и карактерише их мала спратност  
и пословање у приземном делу објекта. Парцеле ових објеката су веома дубоке са сукорисничким 
централним делом и значајно другачијом структуром становања у дубини парцеле. 
2/ улични низови уз ул. “Косте Абрашевића“, “Стојана Новаковића“ и “Лазе Лазаревића“. 
Делови земљишта осталих намена, уз улицу “Косте Абрашевића“ су релативно новији објекти, 
непрекинутог уличног низа или слободностојећи, са већом спратношћу и на релативно већим 
парцелама или на парцелама које су једнаке величини објекта.  
Делови уз улицу “Стојана Новаковића“ и “Лазе Лазаревића“, су старији објекти, малих спратности, 
уз изузетак објеката на углу “Стојана Новаковића“ и “Господар Јевремова“ (спратности П+4 и П+3) 
и објекта у средњем делу ул. “Лазе Лазаревића“ (спратности П+3). Пословање у приземљу је 
релативно мало заступљено. 
3/ улични низ уз ул. “Трг Ђачког батаљона“ 
Главна карактеристика овог низа су изграђени објекти вишепородичног становања (спратности П+4 
и П+4+Пк) и пословни објекти (радна зона унутар доминантно стамбених зона- занатски, тржни 
центар и остали пословни објекти). 
Објекти су већим делом на парцелама у корисничком статусу Града Шапца. Простор око објеката 
је релативно добро уређен, са прилазима, паркинзима и зеленим површинама. 
4/ централни део блока који гравитира улицама “Господар Јевремова“ и “Масарикова“ 
Овај део је најмање уређен део територије, где су на дубоким парцелама са више корисника  
изграђени мањи објекти, спратности П или П+1, са често недовољним површинама за прилаз  
самим објектима, паркирање и ост. Сами објекти су највећим делом објекти чистог становања. 
5/ централни део блока између улица “Тиршов венац“, “Николе Чупића“, “Др. Теодора Божина“ и 
“Владике Јоаникија Нешковића“. 
Овај део блока је релативно скоро изграђен и карактерише га наглашена ортогоналност наведених 
улица и непрекинути улични низови објеката веће спратности (од П+2+Пк до П+4+Пк).  
Парцеле су формиране као парцела=објекат. Уз прилазне улице су изведени платои са 
паркинзима. 
 
- Зона централног дела блока (спортски објекат и неуређена зелена површина) 
С обзиром на своје просторне карактеристике, овај део има највећи потенцијал за равитализацију 
територије у обухвату. Осим скоро изграђеног спортског објекта (кошаркашког терена са 
трибинама), на овом делу је уређен и привремени паркинг.  
Остали простор у овој зони је или неизграђен или су у питању мањи, приземни објекти лошег 
грађевинског стања (уз сам спортски објекат) и са веома ограниченим потенцијалом за градњу.  
У овом делу се налази и стабло липе, која је Одлуком о заштити стабла липе у Шапцу (бр. 020-
6/2001-01, "Сл. лист општине Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац", бр. 13/2001), проглашена 
природним добром, одн. спомеником природе. 
                                        
 
 
 
 
 
 
 

Постојећа намена површина, на свим локацијама приказана је на графичким прилозима "План 
намене површина -постојеће стање", као и на приложеним фотографијама и прилозима преузетим са 
геопортала WWW.geosrbija.rs; Google Earth;  
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На читавом обухвату Плана јасно се уочава неколико основних проблема постојећег режима 
коришћења простора. 
- акутни недостатак простора за стационарни саобраћај- простора за паркирање, као директна 
последица велике густине становања и рада (вероватно једне од највећих на територији града) и 
постојање централних функција, односно објеката јавних намена и објеката у јавној употреби. 
Све то у великој мери утиче на веће потребе за паркирањем, а проблем се усложњава ако се узму у 
обзир и знатна просторна ограничења (наслеђена, уобличена матрица уличних низова и врло 
децидирани услови уређења, који произилазе из Одлуке о утврђивању улице “Господар Јевремова“  
у Шапцу за просторно културно историјску целину ("Сл. гласник РС", бр. 58/06). 
- велики проблем је и недовољно уређених зелених површина и недовољан број стабала, а чији број 
је прописан урбанистичким параметарима везаним за овај сегмент коришћења простора 
- уочен проблем је и релативна изолованост обимног и централног дела у оба блока, односно 
недовољан број реализованих продора/пролаза у унутрашњост блокова, због чега централни делови 
остају периферни, неинтегрисани у целину и недовољно искоришћени, упркос свом великом 
просторном потенцијалу. 
У делу обухвата Центар 1, саобраћајна матрица је у већој мери заокружена изведеним саобраћа-
јницама, које су реализоване колским или колско-пешачким површинама уз које су уређени паркинзи 
и пешачким површинама (мањи платои и тротоари). Ширина постојећих колских површина је 5,0 и  
6,0m. а колски продори у блок су из улица “Косте Абрашевић“ и “Стојана Новаковића“. 
Паркинзи су реализовани: између улица “Тиршов венац“, “Николе Чупића“, “Др. Теодора Божина“ и 
“Владике Јоаникија Нешковића“, иза објекта Народног универзизета, у централном делу у близини 
спортског објекта. Зона паркирања је читавом дужином ул.“Стојана Новаковића“. 
У делу обухвата Центар 2, саобраћајну матрицу чине колско-пешачки продори у блок из улице  
“Трг ђачког батаљона“ са рализованим паркинзима. Са северног крака улице “Трг ђачког батаљона“ 
нема продора у блок, а паркирање је на коловозу. 
Осим уз вишепородичне стамбене објекте, паркинзи постоје и на простору иза уличних објеката 
Вишег суда, Општинске управе и Полицијске управе. 
Зоне паркирања су реализоване дуж оба крака ул. “Трг Ђачког базаљона“, уз улицу “Лазе 
Лазаревића“, као и на платоу између кракова улица “Трг Ђачког батаљона“. 
                             
Укупан број реализованих паркинга, у обухвату Плана износи око 470. Ако се у разматрање узму и 
зоне паркирања уз спољну регулацију обимних улица (ван обухвата Плана), из разлога што и оне 
учествују у дистрибуцији стационарног саобраћаја простора у обухвату, број паркинга се увећава за 
око 100 места. Потребе за паркирањем премашују број изведених паркинга. 
 
Табеларним приказ постојећег стања изведених паркинг места у границама обухвата Плана 
Назив локације  број паркинг места за 

подужно паркирање 
број паркинг места за 
управно паркирање 

укупан број 
паркинг 
места 

Трг ђачког батаљона 62 ( 8 = такси возила) 25 87 
Јове Курсуле 13 - 13
Нова 10 - 14 14
Нова 9  - 6 6
Нова 8 4 48 52 
Нова 7  9 - 9 
Нова 6 7 20 27
Нова 5  - 22 22
Нова 4 3 44 47
Тиршов венац 32 6 38 
Николе Чупића  13 - 13 
Др.Теодора Божина 5 9 14 
Владике Јоаникија Нешковића 9 - 9 
Нова 3  11 2 13
Нова 1 - 12 12
Простор код хотела „Галеб“ 3 8 11
Уређени паркинг на локацији 
планиране паркинг гараже 

- 68 68 

Саобраћајница која се укида из 
Нове 1 уз паркинг  гаражу 

7 5 12 

I 4.3. САОБРАЋАЈ
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Укупно: 178 289 467

 
 

 
 
 
 
 

Снабдевање санитарном и противпожарном водом у обухвату предметног плана, обавља се са 
градске водоводне мреже.  
У улицама које окружују предметно подучје, су изведене градске инсталације водовода и то: 
- у улици Косте Абрашевића у зони тротоара, наспрам комплекса – АCC цев профила Ø150 mm;    
- у улици Стојана Новаковића, у зони тротоара, PE Ø100 mm; 
- у улици Лазе Лазаревића, у зони тротоара, PE Ø100 mm; 
- у улици Масарикова, у зони тротоара, инсталације трасиране двострано АCC Ø200 i PE Ø100 mm; 
- у улици Цара Душана до краја границе обухвата, у зони тротоара, са обе стране улице, АCC Ø150-
PE Ø160 mm и PE Ø100 mm. 
У улици Господар Јевремова, која спаја две целине Центар 1 и Центар 2, изведене су инсталације 
водовода са обе стране улице PE Ø100 mm и АCC Ø150 mm. 
 
 
 

 
Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних и атмосферских отпадних вода са предметног 
подручја, центра града, врши се општом канализационом мрежом, где се све отпадне воде 
прикупљају једним системом и одводи на Постројење за пречишћавање отпадних вода.  
 
У улицама које окружују комплекс, изведена је градска канализациона мрежа општег система и то: 
- у улици Косте Абрашевића коловозном површином, колектор профила Bø600mm; 
- у улици Стојана Новаковића две канализационе мреже трасиране паралелно једна поред друге, 
бетонски колектори профила Bø500mm и Bø800mm (оба колектора прикључује се у колектор B1800 
mm трасиран улицом Господара Јевремова); 
- у улици Лазе Лазаревића коловозном површином, колектор профила Bø500mm, који прикупља 
отпадне воде и од улице Кнез Иве од Семберије са сливом ка канализационом колектору у улици 
Господара Јевремова; 
- у улици Масарикова осовином коловозне површине, канализационе колектор профила Bø1000mm; 
- у улици Цара Душана, колектор Bø1800mm, који прикупља отпадне воде од улице Господара 
Јевремова, са блока улица Центар 1 (Трг ђачког батаљона), и евакуише отпадне воде до Постројења 
за пречишћавање.  
 
 

 
 
У обухвату ПДРа, у унутрашњости блока “ЦЕНТАР 1“, изграђене су четири  монтажно-бетонске 
дистрибутивне трафо-станице : ТС 20/0.4kV “Библиотека“, са два енергетска трансформатора од 
630kVA, ТС 20/0.4kV “Центар I/I“ са једним енергетским трансформатором снаге 630kVA, ТС 10/0.4kV 
“Маршала Тита“ са два енергетска трансформатора снаге  630kVA и ТС 20/04kV “Центар I/III“, са 
једним енергетским трансформатором снаге 630kVA. Максимални капацитети свих трафо-станица  
су 2x1000kVA, са њих се електричном енергијом снабдевају потрошачи у блоку “ЦЕНТАР 1“ и у 
суседним блоковима. Део потрошача у улицама Косте Абрашевића и Стојана Новаковића, 
електричном енергијом се напаја из ТС 20/0.4kV “Tиршов венац“ која је ван обухвата ПДРа. 
У унутрашњости блока “ЦЕНТАР 2“ изграђене су три дистрибутивне трафо-станице: зидана ТС 
10/0.4kV “Центар“, са два енергетска трансформатора снаге 630kVА, монтажно-бетонска ТС 20/0.4kV 
“Цара Душана“, са једним енергетским трансфоматором снаге 630kVА и зидана ТС 10/0.4 kV 
“Солитер II“ са два енергетска трансфоратора снаге 630kVА. Максимални капацитет трафо-станице 
“Цара Душана“ је 2x1000kVA, преостале две су 2x630kVA. Са набројаних ТС се, доминантно 
ел.енергијом снабдевају потрошачи у обухвату плана. Део потрошача на Тргу Ђачког батаљона и   
у ул. Лазе Лазаревића ел.енергијом се снабдевају из ТС 10/0.4kVA “Парк нова“ која није у обухвату 
ПДРа. 

I 4.4. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

I 4.4.1. Водоснабдевање

I 4.4.2. Канализациона мрежа

I 4.5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
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Од подземних високонапонских ел.енергетских кабловских водова, преко обухвата плана изграђене 
су деонице 20kV каблова : ТС “Центар 5“ – ТС “Библиотека“ – ТС “Центар I/III“ - ТС “Цара Душана“-  
ТС “Центар 2/1“ и ТС “Тиршов венац“ – ТС “Центар 3“ – ТС “Центар I/I“ – ТС “Парк нова“. У улици 
Господар Јевремовој присутни су подземни каблови 10kV који, на страни високог напона, прикључују 
ТС “Маршала Тита“, ТС “Центар“ и ТС “Југославија“ (ван обухвата ПДРа). Из ТС “Центар“ изграђени 
су подземни ел.ен. каблови 10kV ка трафо-станицама: ТС “Парк нова“ (2Ек), ТС “Солитер“ и ТС 
“Пошта“ (ван обухвата ПДРа).  
Прикључци објеката су, доминантно, подземним нисконапонским кабловским водовима из трафо-
станица до кабловских прикључних ормана на објектима и са кабловских прикључних ормана.  
Мањи број објеката у улицама С. Новаковића Лазе Лазаревића има прикључке са ваздушне НН 
мреже у улицама. Ваздушне прикључке на дистрибутивну ел. мрежу има и један број објеката у 
заједничким двориштима. 
Положај електроенрегетских објеката представљен је на графичком прилогу План електро мреже и 
телекомуникационе 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 нанети орјентационо, на основу података о изведеном стању који су прибављени од 
електродистрибутивног предузећа. 
Трафо-станице 10/0.4kV су амортизоване у знатном степену и попуњене до пуног капацитета, што 
значи да не постоје могућности за прикључак нових поторошача. ТС 20/0.4kV “Библиотека“ је 
попуњена до пуног капацитета инсталисаних енерегетских трансформатора, у трафо-станицама 
20/0.4kV: “Центар I/I“, “Центар I/III“, “Цара Душана“ постоји могућност за уградњу другог енергетског 
трансформатора и за проширење капацитета. Објекти централних функција имају могућности 
резервног напајања (са других ТС). 
Генерално, квалитет снабдевања потрошача ел.енергијом у обухвату ПДРа је задовољавајући и 
систем ради поуздано. Са негативним предзнаком је присуство амортизованих трафо-станица 
10/0.4kV, а које су изграђене пре 50 и више година. Све јавне површине су адекватно осветљене, 
изграђено је и декоративно осветљење фасада на објектима са својствима културног добра, као и  
на једном броју новијих објеката 

 
 
 

 
Oбухват ПДРа  је на реону следећих кабловских подручја аутоматске телефонске централе (АТЦ)  
„Шабац“: 

- N°20 на   блоку „Центар 1“; 
- N°2  на делу блока „Центар 2“ (Градска тржница и објекат вишепородичног становања до 

улице Цара Душана); 
- N°16 на делу блока „Центар 2“, између улица Господар Јевремове и Трга Ђачког батаљона; 
- N°5 и N°5а на преосталом делу блока „Центар 2“ , северно од улице Трг Ђачког батаљона;   

 
У свим улицама у обухвату ПДРа, у Масариковој и Цара Душана, у улицама Стојана Новаковића и 
Лазе Лазаревића, изграђена је подзема Тк кабловска канализација. Кроз ТТ кабловску канализацију  
у улици Господар Јевремовој, провучена су два магистрална оптичка телекомуникациона кабла (ка 
Лозници и ка Републици Српској преко Бадовинаца) и већи број спојних оптичких каблова ка 
телефонским централама у мачванским и поцерским насељима. Кроз Тк кабловску канализацију су 
провучени и Тк каблови месне Тк мреже. 
У графичком делу елабората, на Плану електро мреже и телекомуникационе мреже (Р 1:500), дат је 
положај постојећих телекомуникационих објеката (Тк подземних каблова, Тк извода у објектима, 
ваздушне Тк мреже и ваздушних Тк извода на стубовима) са назнаком капацитета. Трасе једног броја 
подземних Тк каблова нису евидентиране код РГЗ Службе за катастар Шабац и на графичком 
прилогу су нанети орјентационо, на основу података о изведеном стању који су прибављени од  
Предузећа  за телекомуникације. Генерално, приступна мрежа фиксне телефоније  је амортизована у 
знатном степену, обзиром да је последња реконструкција по подручјима рађена у периоду 1997-2008. 
Кабловски дистрибутивни систем („СББ“) је изведен као подземни у улицама: Господар Јевремовој и 
Масариковој а ваздушним проводницима, по стубовима нисконапонске мреже и по стубовима јавне 
расвете, а такође и по фасадама  и крововима објеката у свим осталим улицама и у унутрашњости 
блокова. 
ТЕЛЕКОМ дистрибуира сигнал кабловске телевизије по интернет протоколу.  
Обухват ПДРа је добро покривен  4г сигналом сва три оператера мобилне телефоније. 

I 4.6. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И КАБЛОВСКИ ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ 
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У обухвату ПДРа, и уз обухват, изграђена је подземна дистрибутивна гасоводна мрежа (ДГМ) до  
4bar - полиетиленским цевима ø63mm, у  улицама: Масариковој, Стојана Новаковића, Господар 
Јевремовој, Лазе Лазаревића, Новој 6, Јове Курсуле, Милорада Шапчанина и Цара Душана.  
Такође је изграђен известан број кућних гасних прикључака. 
 
Положаји дистрибутивне гасоводне мреже и прикључака представљени су на катастарско-
топографском плану и на графичком прилогу: План вреловодне и гасоводне мреже (Р 1:500). 
Обзиром да је већи  део оба блока у обухвату ПДРа  прикључен на даљински систем грејања градске 
топлане, постојећи капацитет гасоводне мреже у обухвату ПДРа задовољава и обзиром на намену 
планирану ПДРом. 
 
 

 
 
 

У обухвату ПДРа, и уз обухват, изграђен је даљински систем грејања на конзумном подручју градске 
топлане „Тркалиште“, са вреловодним инсталацијама у распону DN32-DN250. На систем су 
прикључени објекти централних функција као и већи број објеката вишепородилног становања и 
других објеката.  
Магистрални вреловодни крак који топлотном енергијом напаја блок “Центар 1“ улази у блок из  
улице Масаркове, код бр.6, са димензијом DN200. Објекти у блоку “Центар 2“ напајају се са 
магистралног вреловодног крака DN150 из улице Господар Јевремове и са магистралног врело-
водног крака из улице Трг Ђачког батаљона који полази са димензијом DN250 а касније се, у блоку, 
редукује на димензију DN200. Вреловодни прикључци објеката су изведени са припадајућих 
вреловодних кракова. 
 
У графичком прилогу елабората, на Плану вреловодне и гасоводне мреже  (Р 1:500), дат је положај 
вреловодне мреже у обухвату ПДРа и у простору регулације суседних улица. Такође је, 
орјентационо, представљен положај једног броја топлотних подстаница у објектима. 
Постојећи капацитет вреловодне  мреже у обухвату ПДРа је задовољавајући, узимајући у обзир 
постојеће прикључке, прикључке постојећих објеката који до сада нису прикључени и прикључак 
објеката чија се изградњу или доградња планира планским решењем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 4.7. ГАСИФИКАЦИЈА И ТОПЛИФИКАЦИЈА 

I 4.7.1. Гасоводна и вреловодна мрежа
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У складу са одредбама члана 44. и 45. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских 
докуменатa, за потребе израде Плана детаљне регулације, прибављене су подлоге, услови 
надлежних институција, подаци и документација која се односи на постојеће стање, услове 
коришћења и развој свих области, које су предмет овог Плана. 
 
Преглед прикупљених података и услова од значаја  
за израду Плана детаљне регулације  

 
НAЗИВ УСТAНOВE ИЛИ ПРEДУЗEЋA 

 
БРOJ И ДAТУМ ЗAХТEВA 

 
БРOJ И ДAТУМ ПРИСПEЋA 

РС, Министaрствo oдбрaнe, Сектор за материјалне 
ресурсе, Упрaвa зa инфраструктуру 

01-1320 од 10.11.2016.
01-1498 од 20.12.2016. 

П број 3488-2 од 13.12.2016.
П број 3488-4/2016 од 10.01.2017. 

РС МУП, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације у Шапцу 

01-1320 oд 10.11.2016. 09/34 бр.217-11768/16-1 
од 22.11.2016. 

РС, Зaвoд зa зaштиту прирoдe Србиje,  
Нови Бeoгрaд 
 

01-1320 од 10.11.2016. 03 бр.020-2229/3 од 16.12.2016. 

Завод за заштиту споменика културе Ваљево 
 

01-1320 од 10.11.2016. бр.539/1 од 22.12.2016.  
бр.157 од 10.04.2017. 

Републички хидрометеоролошки завод 01-1320 од 10.11.2016                            / 

Републички сеизмолошки завод 01-1320 од 10.11.2016 02-626/16 од 29.11.2016. 

JКП “Топлана” Шабац  
JКП “Топлана” Шабац 
Одељење гасификације 

01-219/1 од 24.02.2017. 
 
01-219 од 24.02.2017. 

01-189-1/17 од 28.03.2017.
 
01-189/17  од 28.02.2017. 

ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА  
Огранак: Електродистрибуција Шабац 

01-219 од 24.02.2017. 8л.1.0.0- 47979/1 од 05.04.2017.

ЈКП “Водовод” Шабац 
Служба развоја и инвестиција 
 

01-137 од 07.02.2017. 776/СР- 16/17 од 13.02.2017.

Телеком Србија,   
Дирекција за технику, Регија Београд, ИЈ Шабац, 
 

01-219 од 24.02.2017.. 7010-74824/1 од 11.04.2017. 

 
Осим наведених услова и сагласности, прибављени су и коришћени следећи подаци, планска и 
остала документација, од значаја за израду Плана:  
 
- ПДР "Центар 2-1" (“Сл. гласник града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, 
бр.12/08) 
- ПДР "Центар 4" у Шапцу (“Сл. гласник града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, 
бр.06/10) 
- Одлука о утврђивању улице  “Господар Јевремова“ у Шапцу за просторно културно историјску 
целину ("Сл. гласник РС", бр. 58/06) 
- Одлука о утврђивању зграде градске тржнице у Шапцу за споменик културе (“Сл.гласник РС“, 
бр. 135/2014) 
- Одлука о утврђивању цркве Св. Апостола Петра и Павла у Шапцу са спомеником палим 
Шапчанима у Првом светском рату за споменик културе ("Сл. гласник РС",  51/97) 
- Решење о проглашењу непокретних културних добара (бр.реш. 020-22/85-01): 
  - Зграда Општинског СУП-а, у ул.Маршала Тита бр.4 
  - Зграда Окружног суда, у ул.Маршала Тита бр.8 
  - Зграда "Борова", у ул. Масарикова бр.2 
  - Зграда Народне библиотеке "Жика Поповић", у ул. Маршала Тита бр.23 
  - Зграда Прве народне апотеке, у ул.Маршала Тита бр.32 
 
- Одлуке о заштити стабла липе у Шапцу (бр. 020-6/2001-01, "Сл. лист општине Богатић, 
Владимирци, Коцељева и Шабац", бр. 13/2001) 
 

I 5. ПРЕДХОДНИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ
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  - За потребе анализе постојећег стања комуналне инфраструктуре и објеката, подаци су добијени 
од надлежних јавних и комуналних предузећа. Остали подаци битни за анализу постојећег стања 
коришћења простора, путне инфраструктуре, комуналне инфраструктуре и објеката, преузети су из 
Плана генералне регулације Шапца –ревизија и ажурурани у складу са фактичким стањем; 
  - Из елабората "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), преузета је инжењерско геолошка рејонизација, при чему су узети у обзир сви утицајни 
параметре тла, стена и терена, као и општи услови изградње, заштите и експлоатације објеката.  
  - Подаци о заштићеним културним добрима су преузети из елабората "План заштите и 
ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације Шапца", који 
је израдио Завод за заштиту споменика културе "Ваљево" из Ваљева (септ., 2010.год.), а подаци о 
заштићеним природним добрима од Завода за заштиту природе. 
  - Енергетска политика Града Шапца (јануар, 2017.) 

 
 

Напомена: 
Одлуке и Решења, наведени у списку остале документације од значаја за израду Плана, а која се 
односе на заштиту културног наслеђа и природних добара, са набројаним бројевима катастарских 
парцела, донети су у време важења старог премера. Како би наведени правни акти могли бити 
изпоштовани и уграђени у плански документ, бројеви ових парцела су идентификовани по важећем 
премеру, од стране РГЗ, Служба за катастар непокретности Шабац (бр. 952-1034/2016 од 
21.11.2016.) 
 
 

 
 

 
Појмовник 
 
Намена земљишта јесте начин коришћења земљишта одређен планским документом 
Доминантна/преовлађујућа/претежна намена јесте начин коришћења земљишта са више 
различитих намена, од којих је једна доминантна/преовлађујућа/претежна 
Компатибилна/комплементарна намена је је начин коришћења земљишта,тако да чини допунску 
или пратећу намену у односу према доминантној/преовлађујућој намени и да је при том не угрожава 
својим функционисањем 
Правило "сличности садржаја" је посебно дозвољена намена у складу са неком од дефинисаних, 
ако није производна активност, и не производи негативне утицаје на околину 
Површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за уређење или изградњу  
објекта јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у 
складу са посебним законом 
Објекти јавне намене су објекти за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у јавној своји-
ни по основу посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за потребе државни органа, 
локалне самоуправе итд) и остали објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине 
Централне функције представљају највећу концентрацију различитих активности, са веома 
израженом полифункционалношћу. Могу бити јавне установе и услуге или су тржишно орјентисане 
функције (култура, пословање, банкарство, трговина, угоститељствo и туризам, здравство, кому- 
никације и сл.) 
 
Блок – део градског простора оивичен јавним саобраћајним површинама 
 
Зона изградње је простор предвиђен за изградњу објеката унутар дефинисаних грађевинских линија 
Урбанистичка регулација/регулација простора представља скуп елемената за спровођење 
регулације и парцелације, дефинисане планским документом. Заснива се на: урбанистичким 
показатељима (индекс заузетости, индекс изграђености), урбанистичким мрежама линија 
(регулациона линија, грађевинска линија, унутрашња грађевинска линија, осовинска линија саобра- 
ћајнице, гранична линија зоне) и правилима изградње    
 
 

II ПЛАНСКИ ДЕО
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Индекс изграђености – индекс изграђености парцеле јесте однос (количник) бруто развијене 
грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле;  
Индекс заузетости – однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и 
укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима 
Регулациона линија – линија која раздваја површине одређене јавне намене од површина друге 
јавне или остале намене 
Формирана регулација – регулација блока, која у постојећем стању задовољава стандарде 
минималних профила саобраћајница, који га окружују 
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 
Унутрашња грађевинска линија (граница грађења) је линија до које је дозвољена изградња објекта 
Висинска регулација је дефинисана спратношћу, односно висином објекта. Висина објекта је 
растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом), одн.до коте венца 
(за објекте са равним кровом). Нулта кота је тачка пресека линије терена (или приступне површине)  
и вертикалне осе објекта. 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној 
површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 
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. 
 
Линијски инфраструктурни систем је јавни пут/саобраћајница, водоводна и канализациона 
инфраструктура, енергетски инфраструктурни систем (електроенергетски, топловодни и гасоводни 
систем и ост.), који може бити надземни или подземни и чија је изградња предвиђена одговарајућим 
планским документом. По правилу се поставља у појасу регулације 
 
Објекат/Зграда је самостална употребна целина, грађевина са кровом и спољним зидовима, а 
намењена је за становање, обављање неке делатности и ост. 
Фасада је фронтални, чеони изглед зграде, архитектонски наглашен и садржи улаз у грађевину 
Доградња објекта је 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 
Реконструкција објекта подразумева извођење грађевинских радова на постојећем објекту у  
габариту и волумену објекта, којима се утиче на стабилност и сигурност објекта и мењају констру-
ктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта или повећава број 
функционалних јединица 
Адаптација објекта је извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, којиме се: 
врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, постројења, опреме и инстала-
ција истог капацитета, а којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају конструкти-
вни елементи, не мења спољни изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, 
заштите од пожара и животне средине.  
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.  
Инвестиционо одржавање је извођење грађевинско-занатских, односно других радова у зависности 
од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације.  
 
Транспарентна ограда је прозирна ограда у пуној висини и ширини, која омогућава несметан 
пролаз ваздуха и светлости 
 
Урбана структура у најширем смислу представља однос људи и прилагођених простора у којима 
се покушавају задовољити комфликтни интереси и циљеви учесника, појединаца и група:  
становника, инвеститора, стручњака, управе и политике. Нагласак је на процени квалитета урбаних 
активности (становање, рад, рекреација, комуникације) и то у конкретним просторима, а обзиром 
на њихове идеалне просторне и локацијске захтеве 
Урбана морфологија/морфолошка структура је просторни распоред и међусобни однос морфо-
лошких елемената у градском простору, као што су: улице, тргови, јавне површине, парцеле, блокови  
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Урбана обнова/реконструкција је скуп планских, градитељских и других мера којима се обнавља, 
уређује или реконструише изграђени део града или градског насеља 
 
 
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 
Зелена/еколошка инфраструктура представља скуп различитих типова зелених површина, повезан 
у јединствен функционалан, еколошки систем. Представља ресурс локалног развоја и значајан 
елемент функционисања простора, а сагледава се као концепт који је равноправан развоју саобра-
ћајне и комуналне инфраструктуре. Рационалност у планирању зелене инфраструктуре, као 
елементарног принципа предеоне екологије, огледа се кроз њену мултифункционалну вредност  
у коришћењу природних ресурса и принципа еколошког приступа у успостављању просторне 
структуре насеља 
Зелени/озелењени зид представља зид који може бити слободностојећи или у склопу објекта, 
делимично или у потпуности прекривен вегетацијом, а у неком случајевима садржи земљу или 
неки други неоргански субстрат, који омогућава раст биљака 
Зелене фасаде су врста зелених зидова, увек су са спољне стране објекта и састоје се од биљака 
које расту директно на подлози тј. зиду или на специјално конструисаним структурама за њихово 
причвршћивање 
 
Приступачан објекат, његов део или опрема, јесте онај објекат, део објекта ули опрема, која 
осигурава испуњавање обавезних елемената приступачности 
Ознаке приступачности су ознаке којима се означавају примењени елементи приступачности 
Индукцијска петља (трансмисијски обруч) је систем за побољшавање звучног амбијента у одре- 
ђеном простору (шалтери, чекаонице, конференцијске сале и сл.)  
Тактилна обрада јесте завршна рељефна обрада у контрасту са окружењем: ходајуће површине 
(стазе), мапе неког простора и др. 
Тактилна стаза водиља јесте рељефна обрада ходајуће површине, намењена орјентацији и вођењу 
кретања слепих и слабовидих особа 
Звучни семафор је семафор који поред постојећих светлосних сигнала, има и звучну најаву 
светлосних фаза, датих у виду различитих звучних фреквенција 
 
Енергетска својства зграда јесу стварно потрошена или прорачуната количина енергије која  
задовољава различите потребе које су у вези са стандардизованим коришћењем, а односе се на 
енергију за грејање, припрему топле воде, хлађење, вентилацију и осветљење 
Енергетска политика представља основни документ за планирање и спровођење мера енергетске 
ефикасности и примену обновљивих извора енергије. Даје значај одрживом коришћењу енергетских 
ресурса и техничких система, енергетском планирању и одговорном понашању заједнице према 
животној средини 
 
Културна добра су ствари и творевине материјалне и духовне културе од општег интереса, која 
уживају предходну заштиту утврђену Законом о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 
52/2011-др.закони и 99/2011-др.закони) 
Непокретна културна добра (НКД) су: споменици културе, просторно културно-историјске целине, 
археолошка налазишта и знаменита места 
Просторно културно-историјска целина јесте урбано или рурално наслеђе или њихови делови, 
одн. простор с више непокретних културних добара од посебног културног и историјског значаја 
Споменик културе јесте грађевинско-архитектонски објекат од посебног културног или историјског 
значаја, као и његова градитељска целина, објекат народног градитељства, други непокретни 
објекат, део објекта и целине са својствима везаним за одређену средину 
 
Мере техничке заштите су радови на конзервирању, рестаурирању, реконструкцији, ревитализацији 
и презентацији културних добара 
Интегративна конзервација је скуп метода којима се користи служба заштите споменика културе, 
као и методе којима се користи урбанистичка заштита 
 
Споменик природе је неизмењена или делимично измењена природна просторна целина, објекат 
или појава, физички јасно изражен, препознатљив и/или јединствен, репрезентативних геомо-
рфолошких, хидрографских или ботаничких обележја (ретки или значајни примерци биљног света, 
појединачно стабло или скупина стабала) 
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Концепција уређења ПДР се заснива на препознавању конкретних проблема на предметној локацији. 
Након извршене детаљне анализе и валоризације планираног стања и планерског задатка, а у 
складу са конкретним потребама, дефинисан је и обухват планског документа. 
 
Општи циљеви 
Изради плана се приступило у складу са смерницама ПГР Шабац-ревизија и захтевима инвеститора 
(Град Шабац), у циљу утврђивања јавног интереса и дефинисања парцела намењених јавном 
коришћењу и услова за уређење простора и изградњу објеката на јавном и осталом грађевинском 
земљишту, чиме би се омогућило ефикасно решавање имовинско-правних односа на локацији и 
стварање услова за сврсисходно коришћење подручја у обухвату. Такође, циљ је и унапређење 
квалитета живљења и задовољавање потреба становника и посетилаца подручја подизањем нивоа 
опремљености и унапређење елемената урбане структуре. 
Визија уређења простора и основни циљ израде Плана је, осим заштите културно историјског 
наслеђа и идентитета “Господар Јевремове“ улице као целине од посебног значаја и санирање 
нелегалне градње, коју је иницирао велики број регулационих планова и њихових измена и допуна  
за овај део града, а који су делимично реализовани, без разрешавања имовинско-правних односа и 
без поштовања принципа континуитета у планирању. 
Конкретан циљ израде ПДР-е, а имајући у виду препознате недостатке и дефинисане конкретне 
потребе које треба да иницирају уређење ове територије, је формирање урбане матрице и блокова, 
као парадигме/обрасца за урбану реконструкцију и даљу урбану обнову. 
Посебни циљеви се дефинишу кроз сегменте Плана, утврђивањем услова за уређење и услова за 
изградњу за све зоне, саобраћајне, комуналне инфраструктуре, заштиту културно историјског 
наслеђа као и заштиту природе и животне средине. 
 
На основу постојеће организације и режима коришћења простора, а имајући у виду постојеће 
неразрешене проблеме и потребе за редефинисањем уређења простора у обухвату, Планом се 
предвиђа: 
- уређење предметног простора у складу са планом вишег реда и важећим законским прописима 
- основна подела земљишта на јавно и остало грађевинско земљиште, као основе за разрешавање 
имовинско-правних односа и утврђивање јавног интереса на површинама које су предвиђене као 
јавне површине (пре свега за јавне саобраћајне површине, трафо-станице и остале објекте јавног 
коришћења). 
- утврђивање детаљне намене јавног и осталог грађевинског земљишта 
- успостављање оптималне регулације мреже саобраћајних површина унутар блока, уз максимално 
уважавање пре свега фактичког стања, као и прописаних урбанистичких стандарда и норматива, а у 
циљу обезбеђивања несметане комуникације у овим деловима територије, разграничења колских и 
пешачких  површина и формирања максимално могућег броја места за стационарни саобраћај. 
- дефинисање регулационих, техничких и нивелационих решења за грађевинске парцеле и услова за 
парцелацију и изградњу објеката на тим парцелама.  

 
 
 
 

 
У обухвату плана су две просторне целине: просторна целина Центар 1 (јужни део обухвата) и 
Центар 2 (северни део). Ове две целине спаја ул. “Господар Јевремова“. 
Територија у обухвату Плана омеђена је улицама: “Трг Ђачког батаљона“, “Јове Курсуле“, 
“Милорада Шапчанина“, “Цара Душана“, “Масарикова“, “Косте Абрашевић“, “Стојана Новаковића“ и 
“Лазе Лазаревића“ (укључујући и раскрсницу са ул. “Кнез Иве од Семберије“). 

II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II 1.1. ОПШТИ КОНЦЕПТ, ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ 
И ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

II 1.2. ОБУХВАТ И ГРАНИЦА ПЛАНА
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 Укупна површина у обухвату исноси око 11hа (11.00.73hа).  
 
 
Опис границе плана (према катастарском стању) је следећи: 
Граница ПДР Центар 1 и Центар 2 полази од тромеђе катастарских парцела бр.2856 (ул. Господар 
Јевремова), 14416 (ул. Масарикова) и 4682, и иде спољном границом кат. парц.бр. 4682, 4689, 4693, 
4704/2, 4704/3, 4714, 4715, 4717, 4718, 4743, 4745/1, 4749/1 (ул. Тиршов венац), 4749/12, 4751/3, 
4770, 4774/2, 4774/1, 4777/3, 4777/2, 4782/2, 4782/1, 4783, 4781, 4768, 4766, 4765/1, 4611, 4609, 4608, 
4606, 4601/1, 4583, 4582, 4581, 4580 до тромеђе кат.парц.бр.4580, 14415 (ул. Стојана Новаковића) и 
кат.парц.бр.2856 (ул. Господар Јевремова), у том правцу сече кат.парц.бр.2856 (ул. Господар 
Јевремова) до тромеђе кат.парц.бр.2856 (ул. Господар Јевремова), 2747 (ул. Лазе Лазаревића) и 
кат.парц.бр.2742, даље наставља спољном границом кат.парц.бр.2742, 2694, 2743, 2744, 2745,  
2746 дужином од 9 m, ломи се ка северозападу и пресеца кат.парц.бр.2747(ул. Лазе Лазаревића), 
поново се ломи ка северу и прати спољну границу кат.парц.бр.2747 (ул. Лазе Лазаревића), сече 
кат.парц.бр.2763 према графичком прилогу, ломи се ка североистоку и пресеца кат.парц.бр.2783, 
даље се ломи ка југоистоку и прати спољну границу кат.парц.бр.2783, 2677 (ул. Трг ђачког батаљона) 
до тромеђе кат.парц.бр. 2677 (ул. Трг ђачког батаљона), 2447 (улица Сремска) и кат.парц.бр.2483, 
ломи се ка североистоку и иде спољном границом кат.парц.бр. 2483 дужином од око 19m, ломи се  
ка југоистоку и сече кат.парц.бр.2483 до крајње северне преломне тачке кат.парц.бр.2495, даље 
прати спољну границу кат.парц.бр.2495, 2494, 2493, 2492, 2490, 2489 до крајње источне преломне 
тачке кат.парц.бр.2489, у том правцу (ка југоистоку)  опет пресеца кат.парц.бр.2483 до кат. парц.бр. 
2505 (ул. Јове Курсуле), ломи се ка североистоку и прати спољну границу кат.парц.бр. 2505 (ул.  
Јове Курсуле) дужином од 86м, ломи се ка југоистоку и сече кат.парц.бр.2505, 2518 (ул. Милорада 
Шапчанина), 2543, 2554, 2555, 2556, 2557 и  2559 према графичком прилогу, све до тромеђе 
кат.парц.бр.2559, 2567 и 2675, наставља спољном границом кат.парц.бр. 2675 до тромеђе 
кат.парц.бр. 2675, 2568 и 2613 (ул. Цара Душана), од те тромеђе пресеца ка југоискоку кат.парц.бр. 
2613 (ул. Цара Душана) до кат.парц.бр.2652, ломи се ка југозападу и прати спољну границу 
кат.парц.бр. 2613 (ул. Цара Душана), 2856 (ул. Господар Јевремова) све до почетне тачке (тромеђе 
катастарских парцела бр.2856 (ул. Господар Јевремова), 14416 (ул. Масарикова) и 4682.   
 

 
 
 
 
 

 
Због специфичности услова и јаснијег дефинисања услова за уређење и изградњу, задржане су 
постојеће просторне целине: Центар 1 и Центар 2.  
Из разлога стечених правних и планских обавеза, настављања континуитета планирања и 
дефинисања примарног концепта уређења простора, неке од планираних зона су заједничке за обе 
просторне целине. То је код појединих зона условило њихову даљу поделу на подзоне, у зависности 
од њихове диспозиције, односно формацијске структуре у оквиру просторне целине Центар 1 или 
Центар 2.  

II 1.3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ИЛИ 
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ ПРЕМА ЛОКАЦИЈСКИМ, 

МОРФОЛОШКИМ, ПЛАНСКИМ, ИСТОРИЈСКО-АМБИЈЕНТАЛНИМ, ОБЛИКОВНИМ И ДРУГИМ 
КАРАКТЕРИСТИКАМА СА ОПИСОМ И КРИТЕРИЈУМИМА ПОДЕЛЕ И БИЛАНСИМА ЗОНА И 

ПОВРШИНА
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- Зона јавних садржаја (јавни, комунални и остали јавни објекти и садржаји) 
У оквиру ове зоне су:  
 
- Подзона тржнице са пратећим садржајима 
Овај део је планским решењем претрпео најрадикалније промене у коришћењу простора. 
Према постојећем стању саобраћај се одвија једносмерним правцем краковима ул. “Трг ђачког 
батаљона“. Уз оба крака уређени су паркинзи и обележене зоне паркирања. 
Новим решењем, северни крак улице “Трг ђачког батаљона“, престаје да буде колска комуникација, 
тако да се комплетан колски и стационарни саобраћај, изузев два колска продора, ка ул.“Сремска“ и 
“Јове Курсуле“, који су интегрисани у пешачку зону, ограничава на јужни крак. Циљ ове интервенције 
је обједињавање читаве преостале површине, као пешачке, без разлике у нивелацији на правцу од 
улице “Цара Душана“ до Градског парка (уз северозападни део обухвата Плана, одн.ул.“Кнез Иве од 
Семберије“).  
Осим пешачког, предвиђен је и бициклистички саобраћај. На новоформираном платоу, задржава се 
објекат јавног тоалета, а објекат “Точкоња“ се дислоцира, тако да овим решењем отвара простор 
платоа за нове садржаје: пре свега пратеће садржаје, излагачки простор (са покретним тезгама и 
утврђеним временским режимом коришћења) и ост. Постојећа цветна пијаца се проширује (ка 
тржници), а замишљена је као поплочана зелена површина. Сва постојећа стабла се задржавају  
(пре свега стабла платана), а нова стабла су позиционирана тако да допуњавају постојећа или 
формирају зелени коридор.  
 
- Подзона осталих јавних садржаја 
С обзиром за затечено стање коришћења простора и потребене садржаје, за овај део територије у 
централном делу просторне целине Центар 1, планиране су значајне измене. Уз допуну потребним 
новим саобраћајницама, планирано је да овај део функционише као јединствена целина јавних 
садржаја, са колским и пешачким токовима који то омогућавају.  
 
У овом делу су планиране три подцелине/подзоне: 
1/ мања парковска површина 
Дефинисана је као почетни део од улазног правца из ул. “Господар Јевремова“ и орјентационе 
површине око 1550m2. Новим решењем планирано је увођење садржаја који допуњавају и 
обједињују садржаје Главне улице (ул.“Господар Јевремова“), тако да се ствара могућност да се део 
активности „прелије“ у унутрашњост овог дела блока. Идеја је била да се формирају нове просторне 
секвенце на овом делу и то: сценски простор, са мањим двостепеним амфитеатаром, капацитета  
50-60 места и парковска површина са делом уређеним за игру деце. 
Сценски простор је постављен тако да је најближи ул.“Господар Јевремова“ и усмерен је ка 
новоформираном парковском делу (ка дубини блока). Ова сцена на отвореном преузела би део 
догађања из Главне улице, а од нових садржаја било би могуће организовати мање концерте, 
промоције и предавања, форуме, позоришне представе, или било каква неформална окупљања. 
Подијум је замишљен без денивелације у односу на пешачки прилаз и околне зелене површине, а 
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лучно постављена седишта, су са висином од 40cm- макс. и ширином од 50cm. Лучни зид предвидети 
са висином од 80cm- макс. У евентуалној каснијој фази уређења, оставља се могућност наткривања 
сцене тендама. Кроз парковску површину планиране су пешачке стазе, које избором специфичне 
форме, постижу ефекат артикулације простора и чине контрапункт строгој ортогоналној формацији 
унутрашњих улица и објеката. Планираном садњом дрвећа, обострано уз планиране главне стазе, 
још више се акцентују главни правци кретања кроз парк, а које могу да поприме и функцију „Улице-
галерије“, односно чине занимљиво окружење за линијску диспозицију изложби, поставки на 
отвореном или промотивне програме. 
У западном делу парка опредељен је и простор за игру деце, на травнатој површини. 
 
2/ јавна гаража 
Планирана је као делом укопани монтажни објекат, у дубини блока, између парка са северне стране 
и комплекса спортског објекта са јужне стране. Прилаз и улаз у гаражу је из улице Нова 3.  
Гаража има три надземна нивоа са укупним капацитетом око 170 место за паркирање. Савлађивање 
нивоа гаража је планирано рампама. Са северне стране (ка парку), са јужне стране (ка спортском 
објекту) и источне стране гараже (ка пешачкој површини), зидови гараже су озелењени. 
 

 
 
 
 

3/ комплекс спортског објекта 
Како је сам објекат практично већ завршен, планским решењем је дат предлог уређења његовог 
непосредног окружења. Око објекта су планирани нова саобраћајница и уређена зелена површина. 
Нова саобраћајница је практично допуна постојећим и заједно са њима омогућава прилаз по читавом 
обиму комплекса. Уз саобраћајнице су планирани и паркинзи. 
Главни пешачки прилаз комплексу је из улице “Тиршов венац“, а постојећи улаз у терен (са јужне) 
стране се задржава. Остали део је уређена зелена са високом вегетацијом, која је уједно и звучна и 
визуелна баријера према околним садржајима. 
 
- Зона уличних низова и слободностојећег објекта уз ул. Господар Јевремова и Масарикова 
Ова просторна целина чини део обостраног уличног низа улица “Господар Јевремова“ (део 
просторних целина Центар 1 и Центар 2), део уличног низа Масарикове и Косте Абрашевић 
(Центар 1). Као најстарији и највреднији део урбане матрице, ова зона се у потпуности задржава. 
У оквиру ове зоне налазе се објекти централних функција и то: Културни центар, Виши суд Шабац, 
Градска управа (централни објекат), МУП РС, Полицијска управа Шабац (Полицијска станица),  
Војни објекат (објекат посебне намене), Библиотека Шабачка (са анексом).  
Заједно са објектима централних функција, остали објекти ове зоне заокружују поменуте уличне 
низове. Део су старе урбане матрице и као такви се задржавају.  
Ова зона има две целине: 1- зону уличног низа уз ул. “Господар Јевремова“ (обострано) и 2- зону 
уличног низа уз ул.“Масарикова“, која укључује и слободностојећи објекат (у обухвату Плана). 
 
- Зона парцела уз ул. Косте Абрашевић, Стојана Новаковића и Лазе Лазаревића 
Ради јасније дефинисаних услова за изградњу и уређење, ова зона је подељена на три целине: 
1- зона уз ул. “Косте Абрашевић“, 2- уз ул. “Стојана Новаковића“ и 3- зона уз ул. “Лазе Лазаревић“. 
Објекти у свим подзонама се задржавају са постојећом наменом (становање, становање са 
пословањем и пословање) са усклађивањем вертикалних габарита објеката. 
 
- Зона објеката уз ул. Трг Ђачког батаљона (обострано)  
и блок између ул. Јове Курсуле и Милорада Шапчанина) 
Ова зона је у саставу просторне целине Центар 2, већим делом је чине изграђени вишепородични 
објекти већих спратности (П+4, П+4+Пк и П+8) и објекти пословања (услуге, трговина). Због веома 
ограниченог простора за прилаз и паркирање, објекти се задржавају без промене хоризонталних  
и вертикалних габарита. С обзиром на промену саобраћајног режима коришћења северног крака 
ул. “Трг ђачког батаљона“, (укидање колског саобраћаја), колски прилаз објектима и простор за 
паркирање је са задње стране блока. 
 
- Зона централног блока I 
(која гравитира ул. Господар Јевремова и Масарикова) 
Ова зона обухвата неколико целина и то: централне делове блока који гравитирају улицама 
“Господар Јевремова“ (1 и 2) и “Масарикова“ (3). Главна карактеристика ове зоне су дуге и  
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релативно узане припадајуће парцеле, са изграђеним дворишним низовима објеката претежно 
линијске формације, али врло неуједначене спратности и грађевинског стања.  
Планско решење пре свега има тенденцију уједначавања спратности и дефинисање унутрашњих 
грађевинских линија, при чему је фактичко стање уважено максимално могуће, као и одреднице 
предходних регулационих планова, већ у мери у којој су реализовани. 
 
- Зона централног блока II 
(низови уз ул. Тиршов венац, Николе Чупића, Др. Теодора Божина и Владике Јоаникија 
Нешковића) 
Део блока између улица “Тиршов венац, “Николе Чупића“, “Др. Теодора Божина“ и “Владике Јоаникија 
Нешковића“, се у потпуности задржава, уз допуну саобраћајне матрице (лучни део улице “Тиршов 
венац“ до ул. “Владике Јоаникија Нешковића“, а који је планиран и предходним плановима). 
Хоризонтални и вертикални габарити постојећих објеката се такође задржавају, а дата је и могућност 
изградње нових објеката, чији су габарити и спратност условљени већ изграђеним објектима, тако да 
заједно с њима чине целовиту просторну формацију.  
Сви постојећи продори/пролази у блок су задржани, а дефинисани су и нови, било као јавне 
површине или као површине осталог земљишта у јавној употреби. 
 
 
 
Све планиране зоне просторно су лоциране према доминантним наменама, одн. предходно 
утврђеним мерама заштите просторне културно-историјске целине улице “Господар Јевремова“ и 
утврђеним непокретним културним добрима, односно њиховој заштићеној околини, а које су у 
обухвату Плана.  
Планиране зоне приказане су на графичком прилогу “Зонинг план“. 
 
 
 
 
 
 

 
                                  Зона (са подцелинама) 
                             и посебно издвојене целине 

    површина (hа)    удео зоне/подцелине  
               у укупној 
 површини грађ.подр. (%) 

Зона јавних садржаја (јавни, комунални  
и остали јавни објекти и садржаји) 
       - Подзона тржнице са пратећим садржајима  
          и интегрисаним саобраћајницама 
       - Подзона осталих јавних садржаја 
          Јавна гаража 
          Парковска површина 
          Спортски комплекс 
          Остале јавне зелене површине 
          Инфраструктурни објекти 
          (објекти, мреже и коридори инфраструктуре)* 
 

    
  5.90.73 
             0.70.16 
 
             0.12.62 
             0.15.50 
             0.24.50 
             0.60.70         
             4.07.25   
           

     
   53,670 
             6,380 
              
             1,146 
             1,408 
             2,226 
             5,514 
           36,998 
          

Зона уличних низова и слободностојећег објеката 
ул.“Господар Јевремова“ и “Масарикова“ 
       - Подзона уличног низа уз ул. “Господар Јевремова“  
       - Подзона уличног низа уз ул.“Масарикова“ са 
         слободностојећим објекатом 
 

    
   1.25.08 
             0.98.92 
             0.16.00 
             0.10.16 
 

     
   11,363 
             8,987 
             1,453 
             0,923 
 

Зона парцела уз ул. “Косте Абрашевић“, “Стојана 
Новаковића“ и “Лазе Лазаревића“ 
       - Подзона уз ул. Косте Абрашевић  
       - Подзона  уз ул. Стојана Новаковића 
       - Подзона уз ул. Лазе Лазаревић  
 

 
   1.06.11 
             0.30.16 
             0.56.62  
             0.19.33 

   
     9,640 
             2,740 
             5,144 
             1,756 

Зона објеката уз ул. “Трг Ђачког батаљона“ (обострано) и
блок између ул. “Јове Курсуле“ и “Милорада Шапчанина“)  
        - Подзона објеката становања 
        - Подзона пословних објеката  
          (радна зона унутар доминантно стамбених зона 
           и остали пословни објекти) 
 

  
   0.73.26         
             0.53.54 
             0.19.72  
          
 

     
     6,655 
             4,864 
             1,792 
 

II 1.3.1. БИЛАНСИ ПЛАНИРАНИХ ЗОНА
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Зона централног блока I 
(која гравитира ул. Господар Јевремова и Масарикова) 
        - Подзоне које гравитирају ул. Господар Јевремова  
        - Подзона која гравитира ул. Масарикова  
 

  1.47.75 
             0.97.70 
             0.50.05  
 

     
   13,423 
             8,876 
             4,547 

Зона централног блока II 
(низови уз ул. “Тиршов венац“, “Николе Чупића“,  
“Др. Теодора Божина“ и “Владике Јоаникија Нешковића“) 
 

    
  0.57.80 
              
 

               
     5,251 
     

 
укупна површина у грађевинском подручју: 
 

               11.00.73      100% 

 
укупна површина у обухвату Плана: 

               11.00.73      100% 

 
* због јаснијег приказа у билансима, Зона инфраструктурних објеката (објекти, мреже и коридори саобраћајне и 
остале инфраструктуре) -укупно на читавој територији Плана, приказана је у Подзони осталих јавних садржаја 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Основна намера у даљем планирању је да се сачува континуитет у планирању у развоју овог дела 
територије, те је максимално испоштован планирани концепт, а пре свега реализовани сегменти ПГР-е 
Шабац- ревизија, као и остала претходно донета планска и остала документација.  
Услови уређења и грађења дати у овом регулационом плану, у највећој могућој мери су усклађени са 
условима за појединачне постојеће целине из плана вишег реда. 
Планом су утврђене детаљне намене површина, које су дефинисане као доминантне/провлађујуће 
намене простора и приказане на графичком прилогу “Карта намене површина са планом саобраћаја“. 
Планом је дефинисан став о основној подели простора на јавно и остало грађевинско земљиште. 
Површине јавне намене представљају простор одређен планским документом за уређење или 
изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног 
интереса у складу са посебним законом. 
 
ПДР-е су дефинисане следеће јавне намене простора: 
- објекти јавне намене (објекти централних функција и комунални објекти)  
- саобраћајне површине (насељске саобраћајнице, јавна гаража, површине за стационарни 
  саобраћај, пешачке комуникације, платои, укључујући и њихове колско-пешачке делове и сл.) 
- комплекс спортског објекта (кошаркашки терен са трибинама) 
- зелене површине (уређене зелене површине и зелене површине са поплочавањем) 
- остали објекти јавне намене (постојећи и планирани објекти и мреже, који се граде у оквиру  
  постојећих и планираних јавних површина, као што су: трафо-станице, гасне, водоводне и 
  канализационе инсталације и објекти у уличном профилу, зеленим површинама или на засебно 
  формираним парцелама и јавно зеленило у регулацији улица). 
                                                                                               
Попис катастарских парцела за јавне површине, садржаје и објекте (према катастарском стању): 
КО Шабац:  део 4747, део 2783, део 2763, део 2483, део 2505, део 2506/1, део 2506/2, 2517/2, део 2543, део 
2543, део 2554, део 2555, 2518, део 2556, део 2557, део 2559, 2675, део 2613, 2677, 2678, 2744, део 2694, 
део 2679/2, део 2731, 2730, део 2693, 2713/1, део 2718, део 2725, 2679/6, део 2709, 2690, 2688, 2707, део 
2695, 2679/5, 2686, 2685, 2681, 2679/1, 2679/2, део 2856, део 4581, 4584/2, део 4584/1, део 4585, део 
4749/16, део 4615/3, 4615/7, 4615/6, 4618/3, 4618/2, 4618/6, 4749/1, 4644/2, део 4644/1, 4747/2, 4747/1, 4748, 
4747/4, 4704/4, 4704/1, 4704/7,  део 4704/3, део 4705, део 4736, део 4730, део 4731, део 4735, 4746/1, 4746/2, 
4743, 4745/2, 4745/1, 4601/2, 4601/3, део 4603, део 4612, део 4765/2, 4767/3, 4751/1, 4769/3, 4780/3, 4777/1, 
4772, 4770, 4774/1, 4769/4, део 4780/1 и 4782/2.  

II 1.4. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ,  
ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА  

И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 

II 1.4.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
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Опис локације за јавне површине, садржаје и објекте 
Локације за површине, садржаје и објекте јавне намене, а у складу са циљевима уређења простора, 
размештене су по читавом обухвату плана и то: 
Објекти јавне намене, одн. објекти централних функција, највећим делом су концентрисани у 
уличним низовима ул. “Господар Јевремова“ или су слободностојећи објекти уз ул. “Масарикова“ и 
„“Косте Абрашевића“, просторној целини Центар 1, а комунални објекти (градска тржница, јавни 
тоалет и ост.) у припадајућој зони, у северном делу обухвата, у просторној целини Центар 2.   
Насељске саобраћајнице и површине за стационарни саобраћај, чине својеврсну саобраћајну 
матрицу у читавом обухвату Плана, која се наслања на прилазне (обимне) саобраћајнице ван обухвата 
Плана (ул. “Лазе Лазаревића“, “Кнез Иве од Семберије“- уз главни улаз у градски парк, “Стојана 
Новаковића“, “Косте Абрашевића“, “Масарикова“ и “Цара Душана“ -до кружне раскрснице) и улицу 
“Трг ђачког батаљона“ (која је у обухвату), тако да са њима чини интегралну саобраћајну површину.  
Планирана парковска површина, јавна гараже и комплекс спортског објекта су у централном делу 
просторне целине Центар 1. 
 
Објекти јавне намене (трафо-станице), планирани су на издвојеним парцелама. Мреже и коридори 
комуналне и техничке линијске инфраструктуре (електро-, тт-, водоводне и канализационе 
инсталације, као и јавно линијско зеленило), планирани су у уличном профилу.  
 
 
 
 
 
 
Планом су дефинисане следеће намене осталог земљишта: 
- становање и становање са пословањем 
  (вишепородично становање високих и средњих густина и породично становање средњих густина) 
- пословање (једнофункционални објекти пословања и то: пословање у зони тржнице, тржни и 
занатски центар и ост. објекти пословања) 
- површине у јавној употреби (пешачке и колско-пешачке површине) 
 
 
 
 
Биланси површина планираних намена у обухвату Плана 

 
             намена површина 

према планском решењу 
  површина  (hа) удео намене у 

ук. површ. (%) 

                   јавно грађевинско земљишта (површине јавне намене):  6.35.71                        57,754 

Објекти јавне намене (објекти 
централних функција - јавне службе)  
 
Комунални објекти 

објекти централних функција 
- јавне службе 
 

   
            0.54.48 

   
           4,950 
          

градска тржница, цветна пијаца, 
јавни тоалет, пратећи садржаји 
 

     
            0.15.01 

     
           1,364 

Саобраћајне површине  
 

насељске саобраћајнице             1.06.32          9,660 

јавна гаража             0.12.62            1,147 
паркинзи, зоне паркирања             0.40.84            3,710 
колско-пешачке, пешачке 
површине/тротоари, прилази, 
платои 
 

            3.02.11          27,446 

Уређена парковска површина 
(просторна целина Центар 1) 

сценски простор, пешачке стазе,
дечје игралиште, мобилијар, 
уређене зелене површине 

           0.15.50            1,408

Остале зелене површине  
 

            0.60.70            5,514 

Комплекс спортског објекта 
(са пратећим садржајима и 
уређеним зеленим површинама) 

кошаркашки терен са трибинама
уређене зелене површине  
уз комплекс 

           0.10.00 
             
            0.14.50 

           0,908
 
           1,317 

Површине ост. комуналних намена  трафо станице
(постојеће и планиране) 

          0.03.63 
 

           0,330

II 1.4.2. ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

II 1.4.3.  БИЛАНСИ ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА
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               остало грађевинско земљиште (површине осталих намена): 4.65.02                        42,246

Становање  
(једнофункционални  
и стамбено-пословни објекти) 

вишепородично становање 
високих и средњих густина 

            1.21.31          11,021 

породично становање
средњих густина 

           2.61.70          23,775

Пословање 
(једнофункционални објекти 
пословања) 
 

Радна зона унутар доминантно 
стамбених зона - Занатски центар, 
тржни  центар и обј. пословања око 
тржнице)  

            
            0.18.11 

   
          1,645 

остали објекти пословања             0.59.00           5,360 

Површине у јавној употреби пешачке  и колско-пешачке 
површине 

            0.04.90           0,445 

укупна површина у грађевинском подручју:   11.00.73                     100 

укупна површина у обухвату Плана:   11.00.73  100 

 
Границе парцела површина јавне намене су дефинисане графичким прилогом “Граница јавног и  
осталог земљишта са планом парцелације јавних површина (предлог)“. 
У случају неусаглашености текстуалног дела и графичког прилога, примењује се графички прилог. 
 
 
 
 
II 1.5.1. Саобраћајни инфраструктурни систем 
 
Предложеним решењем се у великој мери задржава постојеће стање саобраћајних површина, које  
су приведене намени.  
Постојећа саобраћајница Трг ђачког батаљона која је функционисала као једносмерна кружна 
саобраћајница са два крака на потезу од улице Цара Душана до улице Лазе Лазаревић и Кнез Иве 
од Семберије, се овим планским решењем реконструише. Леви крак би се задржао у потпуности као 
двосмеран са омогућеним подужним и управним паркирањем возила, док би десни крак на делу од 
улице Лазе Лазаревић до улице Сремске био сасвим укинут и претворен у тротоар, а део од улице 
Сремске до улице Цара Душана би се користио са посебним режимом  саобраћаја  (снабдевање 
објеката пословања у одређеном периоду дана). Укидањем десног крака, према графичкoм прилогу, 
“План нивелације и регулације“, дато је решење повезивања улица Сремска и Јове Курсуле са ул. 
Трг ђачког батаљона. Ови продори су дефинисани као интегрисани делови пешачке зоне, са циљем 
успоравања колског саобраћаја и давања приоритета пешачком кретању. Предметни продори су по 
обради површина прилагођени целини, одн. дефинисаној зони и уклопљени у амбијенталну целину. 
На местима продора доњи строј планирати за колски саобраћај. 
Улица Тиршов венац је планирана као кружна једносмерна саобраћајница која није у потпуности 
приведена намени (недостаје деоница дефинисана теменим тачкама Т14-Т15-Т16). 
Улица Нова 2 је планирана како би повезала постојеће саобраћајнице Нову 1 и Нову 3.  
Уз раскрсницу улица Нова 3 и Тиршов венац планирана је паркинг гаража на три нивоа (приземље и 
два спрата), са укупно 171 (57+57+57) паркинг места. Постојећи привремени паркинг, на месту нове 
гараже се укида. Планом се укида и паркинг простор за управно паркирање возила са 5 места као и 
постојећа саобраћајница којом се омогућава приступ, а која се пружа из Нове 3.  
Саобраћајнице Нова 8 и Нова 9 су планиране да се међусобно повежу како би се омогућио лакши 
приступ и излазак са паркинг места.  
 
Попречни нагиби коловоза и простора за паркинг су 2,5%, а тротоара 2.0%. 
Новопројектоване саобраћајнице градити од класичних материјала за предвиђено саобраћајно 
оптерећење по важећим прописима. Коловоз новопројектованих саобраћајница треба да буде 
денивелисан у односу на пешачке стазе или зелене површине, ивичњацима стандардних димензија, 
упуштеним на местима улаза или пешачким прелазима. 
 
Табеларни приказ саобраћајница  
Назив локације  тачке које дефинишу 

саобраћајницу 
 карактеристичан 
попречни профил 

планиран  број 
паркинг места 

Лазе Лазаревић  О1б-О1-Т1а-О1а / /
Трг ђачког батаљона О1-О2-Т1-О3-О4-О5-О6-О7-Т2-О8- 1-1, 2-2,3-3,4-4,5-5, 6-6 49 

II 1.5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ, САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ОСТАЛЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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О9-О10
прилаз и ул. Сремска О4-О13  

(прилаз је у саст. пешачког платоа) 
/ - 

прилаз и ул. Јове Курсуле О6-Т4-Т5-О15-О27-О16 
(прилаз је у саст. пешачког платоа) 

12-12, 12а-12а 13 

Милорада Шапчанина О16-О17-О19-Т6-Т7-О24  7-7,8-8,9-9,10-10,11-11 20 
Нова 10 О17-О18 13-13               14 
Нова 9  О19-О20 14-14 6
Нова 8 О21-О20-Т9-О22-О23-Т8-Т7 15-15,16-16,17-17 25 
Нова 7 са окретницом  О2-О11а-О11б-О11-Т3 18-18, 18а-18а -
Нова 6 О3-О12 19-19 23 
Нова 5  О5-О14 20-20 17 
Нова 4  О7-Т10-О26-О8-Т11--Т12-О9 21-21,22-22,23-23 38 
Тиршов венац О28-О29-О40-О30-Т15-Т16-Т17-Т18-

О31-О33-О34-О35-О36-О37 
24-24, 25-25,26-26 36 

Николе Чупића  О29-О35 27-27 13
Др.Теодора Божина О40-О41-О42-О43 / 14 
Владике Јоаникија Нешковића Т14-О34 28-28 9
Нова 3  О33-Т19-О38-О39 29-29,30-30 24 
Нова 2 О38-Т20 31-31 9 
Нова 1 Т20-О36 32-32,33-33  27 

Трасе постојећих планираних саобраћајница су приказане грфичким прилогом “План нивелације и 
регулације“ и дефинисане су координатама темених  и осовинских тачака, са елементима кривина. 
 
 
Нивелациони положај саобраћајница је дефинисан котама нивелете, а регулациона решења 
попречним профилима. Попречни профили су утврђени на основу функционалних захтева и 
приказани у размери 1:100, у саставу графичког дела програма.  
Паркинге за путничка возила пројектовати са димензијама за управно паркирање једног паркинг 
места 2,5x5,0m а подужно  6.0x2,0m или 5.5x2,0m, од савремених коловозних конструкција, при чему 
је обавезно водити рачуна о потребном броју паркинг места за возила особа са посебним потребама 
(најмање 5% од укупног броја, али не мање од једног паркинг места), њиховим димензијама 
(минималне ширине 3,50m) и положају у близини улаза у објекте, посебно објекте јавних намена, а  
у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13). 
Свака реконструкција или нова изградња условљена је обезбеђењем потребног броја паркинг места, 
у зависности од намене објекта, који би требало обезбедити на сопственој грађевинској парцели.  
Паркинг места обележавати белим линијама дебљине 10,0 cm. Места резервисана у складу са 
одлукама општинских орагана и за инвалиде потребно је обележити жутом бојом дебљине 10,0 cm  
и саобраћајним знаком. 
Забрану паркирања или дозвољено паркирање обележити адекватним саобраћајним знаком. 
 
 
II 1.5.2. Комунална инфраструктура 

II 1.5.2.1. Водоводна мрежа 

С обзиром за затечено стање коришћења простора и потребне садржаје, за овај део територије у 
централном делу просторне целине Центар 1, планиране су значајне измене. Уз допуну потребним 
новим саобраћајницама, планирано је да овај део функционише као јединствена целина јавних 
садржаја, са колским и пешачким токовима који то омогућавају.  
У просторној целини Центра 1, у блоку улица Тиршов венац, Владике Јоаникија Нешковића, Николе 
Чупића, Др. Теодора Божина, постоје изведене инсталације водоводне мреже за снабдевање 
санитарном водом објеката односно. Где год оне нису изведене, за нове садржаје планиране су 
инсталације водоводне мреже минималног профила Ø100 mm дужине 182.55 m, трасиране у оквиру 
регулације постојећих и планираних улица.  
У просторној целини 2, у блоку улица које гравитирају ка улици Трг ђачког батаљона, за новопла-
ниране објекте предвиђају се водоводне инсталације као самостални кракови, или као продужеци 
постојеће водоводне мреже, трасиране унутар постојећих и планираних регулације улица (Нова 4, 
Нова 5 и Нова 6), минималног профила Ø100 mm и дужине 156.60m.  
У блоку између ул. Јове Курсуле и Милорада Шапчанина постоје изведене инсталације водоводне 
мреже PE Ø100 mm, са ког се постојећи објекти снабдевају санитарном водом. Планирана је нова 
водоводна мрежа профила Ø100 mm дужине 104.50 m, трасирана унутар планиране регулације 
улице Милорада Шапчанина, и прикључује се на постојећу у улицима Јове Курсуле и Цара Душана 
(код кружног тока) образујући прстенасту структуру. 
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ПДР-е планирана је изградња јавне подземне гараже као монтажног објекта, у дубини блока, између 
парка са северне стране и комплекса спортског објекта са јужне стране. У зони изградње јавне 
гараже постоје изведене инсталације водовода PE Ø100mm па је неопходно њихово измештање. 
Водоводна мрежа је измештена непосредно уз улицу Нова 3, кроз зелену површину и паркинг 
простор, минималног пречника Ø100 mm и дужине 50.30 m. Уколико је за планирану јавну гаражу 
неопходна стабилна инсталација за гашење пожара предвидети повећање пречника водоводне 
мреже како би се објекат могао накнадно прикључити на јавну инсталацију водовода.  
 
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. 
На планираном водоводу уградити одговарајући број противпожарних хидраната минималног 
профила Ø80 mm, у складу са противпожарним прописима.  
 
 
 
 
 
Траса планираних инсталација водовода, дефинисана је у простору геодетским координатама 
темених тачака државне геодетске мреже које су саставни део графичког прилога „План водоводне 
мреже“. 
Пројектовање и изградњу уличних инсталација водовода и прикључака, извести у складу са 
Техничким условима ЈКП „Водовод-Шабац“ 776/СР-16/17 од 13.02.2017. године, који су саставни део 
документације овог плана.  
 
 
II 1.5.2.2. Канализациона мрежа 

Просторна целина Центар 1 
У просторној целини Центар 1, у блоку улица Тиршов венац, Владике Јоаникија Нешковића, Николе 
Чупића, Др Теодора Божина, постоје изведене инсталације канализационе мреже за каналисање 
отпадних вода. Где год оне нису изведене, за нове садржаје планиране су инсталације 
канализационе мреже минималног профила Ø300 mm и дужине 116.40 m, трасиране у оквиру 
регулације постојећих и планираних улица. Нивелација канализационих шахтова К5, К6 и К7 је 
извршена на основу претпоставке да је постојећи шахт К5 na прописаној дубини од 1.5 m (1.2 m 
изнад коте врха цеви, за саобраћајно оптерећење), због непостојања података о дубини шахта од 
стране надлежних комуналних служби и немогућности отвора поклопца шахта на терену. Пројектном 
документацијом је потребно проверити дубину и пречник постојеће канализационе мреже за улицу 
Нова1, и уколико се покаже нетачна као што је на графици означено, планирати ново решење, са 
сливом ка постојећој канализацији у улици Нова 3.  
 
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. 
 
Просторна целина Центар 2 
Канализациона мрежа у овом блоку улица које гравитирају ка улици Трг ђачког батаљона, у већем 
делу, је изведена. У улици Нова 4 планира се крак канализацине мреже општег система, минималног 
профила Ø300 mm и дужине 24.70 m, за каналисање отпадних вода планираних објеката у овој зони, 
и прикључује се на постојећу мрежу.  
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У блоку између ул. Јове Курсуле и Милорада Шапчанина постоје изведене инсталације канализа-
ционе мреже, који врши пријем санитарно отпадних вода постојећих објеката и атмосферских 
отпадних вода. Планира се нова канализацина мрежа у улици Милорада Шапчанина, са сливом ка 
улици Цара Душана, минималног пречника канализационе мреже Ø300 mm и дужине 187.20 m. 
Канализациони колектор гравитационо евакуише отпадне воде (санитарно-отпадне и атмосферске 
воде) ка постојећем канализационом колектору општег система профила Бø600 mm, преко 
постојећег ревизионог силаза К8. Канализациона мрежа се даље прикључује на канализацију у улици 
Цара Душана.   
У улици Нова 4 планира се канализациона мрежа општег система, минималног пречника Ø300 mm и 
дужине 24.70 m, за пријем отпадних вода планираних стамбених објеката у тој зони, и прикључење 
на постојећу канализацију Ø300 mm преко ревизионог шахта К16. 
 
Траса планираних инсталација канализације, дефинисана је у простору геодетским координатама 
темених тачака државне геодетске мреже које су саставни део графичког прилога „План 
канализационе мреже“. 
Пројектовање и изградњу уличних инсталација канализације и прикључака, извести у складу са 
Техничким условима ЈКП „Водовод-Шабац“ 776/СР-16/17 од 13.02.2017. године, који су саставни део 
документације овог плана.  
 
 
 
 
 
II 1.5.3. Електроенергетика 
 
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.-47979/1 од 
05.04.2017.год.) који су приложени у документационом делу елабората. Ради стварања могућности 
за квалитетно напајање ел.енергијом неопходно је реализовати следеће активности: 
 
у блоку „Центар 1“ : 

- Изградити трафо-станицу 20/0.4kV “Центар I/II“ (Кош клуб), 2x630kVA, у улици Нова 1, у зони 
која је дефинисана на графичком прилогу : План електро мреже и телекомуникационе 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 или у зони 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. У првој фази 
трафо-станицу опремити једним енергетским трансформатором снаге 630kVA; 

- Реконструисати ТС 10/0.4kV „Маршала Тита“ на трансформацију 20/0.4kV; 
- Изградити подземни високонапонски кабловски вод 20kV: ТС “Библиотека“ – ТС “Центар I/II“ 

(Кош клуб)– ТС “Маршала Тита“ – ТС “Центар I/III“  , по коридору који је дефинисан коорди-
натама темених тачака осовине кабловског рова у државном координатном систему, на 
графичком прилогу: План електро-мреже и телекомуникационе мреже (Р 1:500). Кабл је  

- типа X HE 49-A 3x(1x150)mm2 20kV или сличан. Због могућности да се, дуж трасе, наиђе  
- на подземне инсталације које нису евидентиране код РГЗ Службе за катастар, нити на 

катастарско-топографском плану, нити о њима постоје подаци код надлежних јавних 
комуналних предузећа, а у циљу остваривања прописаних хоризонталних и вертикалних 
растојања, могућа је корекција положаја коридора високонапонског кабла, на начин да се не 
угрозе коридори опредељени за изградњу других инсталација и да се на кориговане деонице 
трасе обезбеде сагласности комуналних предузећа која поседују или одржавају подземне 
инсталације; 

- Уградити други енергетски трансформатор снаге 630kVA и припадајућу  опрему у трафо-
станицама “Центар I/I“ и  “Центар I/III“; 
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- Изградити друге подземне високонапонске кабловске 20kV у блоку - по засебним 
урбанистичким пројектима; 

- Изградити расплете подземних нисконапонских каблова из постојећих и планираних трафо-
станица у блоку и из трафо-станица у суседним блоковима, до планираних и постојећих 
објеката (кабловских прикључних ормана), до слободностојећих кабловских разводних ормана 
и до стубова ваздушне нисконапонске мреже у улици Стојана Новаковића. Каблове полагати  

- у заједнички кабловски ров са постојећим подземним ел.енергетским кабловима  20, 10 и 
0.4kV и по коридорима који су дефинисани на графичком прилогу План електро-мреже и 
телекомуникационе мреже (Р 1:500). Положај кабловских прикључних ормана на планираним 
објектима, трасе каблова од коридора до ормана, као ни коридори кабловских прикључака 
објеката преко заједничких дворишта, 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. Планом детаљне регулације се, као стечена обавеза, 
дефинише могућност изградње подземних нисконапонских кабловских прикључака преко свих 
катастарских парцела преко којих су планирани приступи објектима (заједничка дворишта и 
парцеле са статусом службености прилаза); 

- Ваздушне прикључке објеката у ул.Стојана Новаковића, постепено замењивати подземном 
нисконапонском мрежом и прикључцима, 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 прикључак објеката; 

 
 
- 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. 

 
у блоку „Центар 2“ : 

- Реконструисати  трафо-станице 10/0.4kV “Центар“ и„“Солитер“на трансформацију 20/0.4kV; 
- Изградити монтажно-бетонску трафо-станицу 20/0.4kV “Сремска 2“, ван обухвата ПДРа, у 

складу са засебним планом (ПДР “Блок 35“ у  Шапцу); 
- Изградити подземне високонапонске кабловске водове 20kV за најпајање, на страни високог 

напона, трафо-станица “Центар“ и “Солитер“, на начин да се постојећи подземни 
ел.енергетски кабловски вод 20kV, између ТС “Цара Душана“ и “Сремска“, доведу  у 
безнапонско стање, расеку, наставе и као двоструки кабловски вод положе по коридорима 
опредељеним на графичком прилогу: План електро мреже и телекомуникационе мреже (Р 
1:500) и системом “улаз-излаз“ прикључе у наведеним трафо-станицама. Каблови су типа    

      X HE 49-A 3x(1x150)mm2 20kV или слични. Због могућности да се, дуж трасе, наиђе на  
      подземне инсталације које нису евидентиране код РГЗ Службе за катастар, нити на 
      катастарско-топографском плану, нити о њима постоје подаци код надлежних јавних  
      комуналних предузећа, а у циљу остваривања прописаних хоризонталних и вертикалних 
      растојања, могућа је корекција положаја коридора високонапонских каблова, на начин да се  
      не угрозе коридори опредељени за изградњу других инсталација и да се на кориговане 
      деонице трасе обезбеде сагласности комуналних предузећа која поседују или одржавају 
      подземне инсталације; 
- Изградити друге подземне високонапонске кабловске 20kV у блоку - по засебним 

урбанистичким пројектима; 
- Изградити расплете подземних нисконапонских каблова: из постојећих и планираних трафо-

станица у блоку и из трафо-станица у суседним блоковима, до планираних и постојећих 
објеката (кабловских прикључних ормана).  Каблове полагати у заједнички кабловски ров са 
постојећим подземним ел.енергетским кабловима  20, 10 и 0.4kV и по коридорима који су 
дефинисани на графичком прилогу План електро-мреже и телекомуникационе мреже (Р 
1:500). Положај кабловских прикључних ормана на планираним објектима, трасе каблова од 
коридора до ормана, као ни коридори кабловских прикључака објеката преко заједничких 
дворишта, 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. Планом детаљне регулације се, као стечена обавеза, дефинише могућност 
изградње подземних нисконапонских кабловских прикључака преко свих катастарских парцела 



          
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР 1- ЦЕНТАР 2” У ШАПЦУ 

 

29 
 

преко којих су планирани приступи објектима (заједничка дворишта и парцеле са статусом 
службености прилаза); 

- Ваздушну НН мрежу и ваздушне електро прикључке објеката у ул. Лазе Лазаревића и 
Милорада Шапчанина, постепено замењивати подземном нисконапонском мрежом и 
прикључцима; 

- 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, обавзено, у присуству 
овлашћених лица из  предузећа која поседују  и одржавају комуналне инфраструктуре у обухвату 
плана. У зонама укрштања остварити минимално вертикално растојање од 0.3m. 
 
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 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 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 нове светиљке јавне расвете. Taкође, планом детаљне регулације је предложен 
распоред светиљки јавне расвете у новопројектованим улицама и на површинама јавне намене, на 
прописно уземљеним металним канделаберским стубовима висине 8.0m и 4.5-5.0m (декоративна 
расвета). Тип светиљки и снага светлосних извора определиће се Пројектом за добијање 
грађевинске дозволе, тако да се оствари ниво осветљености коловоза са параметрима у класи Б1 
(А2). Најприхватљивијији су Лед извори, као најштедљивији извори високих вредности фото-
метријске и енергетске ефикасности, при чему треба водити рачуна о боји светлости која треба да 
буде што топлија, бела, обзиром на потребну квалитетну расвету у главним улицама. Напајање 
расвете планирано је подземним електроенергетским кабловским водовима са поља јавне расвете у  
новопланираним и постојећим трафо станицама - до слободностојећих ормана јавне расвете и 
прикључних табли у стубовима. Тип и пресек напојног кабла  јавне расвете биће опредељени 
Пројектом за добијање грађевинске дозволе, у складу са дозвољеним вредностима падова напона  и 
дозвољеним струјним оптеретљивостима каблова.  
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.-47979/1 од 05.04.2017.год.) који су приложени у 
документационом делу. 
У графичком прилогу, на Плану електромреже и телекомуникационе мреже (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.  
 
Посебни услови: 
За планирани објекат на кп.бр. 4650, који се налази у дубини парцеле и припада Зони централног 
блока I (подзона 3), у оквиру дате зоне изградње, планирати пасаж (неизграђени део у приземљу 
објекта) за пролаз електроинсталација. Минимална ширина пасажа је 2,50m. Наспрам пасажа не 
постављати ограду. 
 
 
II 1.5.4. Телекомуникације и кабловски дистрибутивни систем 
 
У обухвату ПДРа планира се реконструкција и доградња свих кабловских подручја. 
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Планира се изградња нових Тк каблова из телефонске централе Шабац и нових Тк каблова од 
постојеће резерве у приступној мрежи до корисника. Трасе новопланираних Тк каблова су, 
доминантно, кроз Тк кабловску канализацију и у рову са постојећим Тк кабловима и по планираним 
коридорима. 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 
функционална уклапања. Могућа је израда засебне урбанистичко-техничке документације 
(урбанистичких пројеката) за изградњу приступних уређаја и телекомуникационе мреже у обухвату 
ПДРа, обзиром на чињеницу да се реони кабловских подручја не поклапају са границом блокова нити 
са границом обухвата ПДРа (по правилу су организована  на ширим подручјима). 
У графичком прилогу елабората, на Плану електро мреже и телекомуникационе 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 и ПЕ цеви за накнадно провлачење 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 и Подаци и услови од значаја за израду плана 
детаљне регулације Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија“ а.д.Београд, ИЈ “Шабац“ 
(бр.7010-74824/1 од 11.04.2017.год.) где су посебно истакнуте заштитне мере код извођења радова  
у близини телекомуникационих објеката. Радовима у близини Тк објеката не сме доћи до угрожавања 
мехничке стабилности и техничких карактеристика Тк каблова, нити до угрожавања Тк саобраћаја и 
присутпа Тк објектима. Свим радовима у близини Тк каблова мора присутвовати овлашћено лице из 
ТЕЛЕКОМа, кога, у том смислу, треба обавестити и позвати, положај подземних Тк каблова мора 
бити обележен на терену, од стране РГЗ Службе за катастар Шабац, а за деонице које нису 
евидентиране на катастарско-топографском плану, неопходно је одређивање положаја опрезним 
копањем пробног рова у присуству овлашћеног лица из ТЕЛЕКОМа, које на лицу места може 
дефинисати додатне заштитне мере. Сваки ископ у близини Тк каблова мора бити ручни  и опрезан, 
трошкови отклањања евентуалних оштећења Тк каблова и трошкови услед прекида Тк саобраћаја 
падају на терет Инвеститора радова. 
 
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. Ваздушне КДС 
проводнике преко објеката вишепородичног становања, изместити или заменити подземним.  

 
II 1.5.5. Гасификација и топлификација  
 
II 1.5.5.1. Гасоводна мрежа 
 
Планира се изградња дистрибутивне гасоводне мреже  на делу улице Нова 6, у блоку “Центар 2“  
полиетиленским цевима ø63mm, као и прикључак постојећих и планираних објеката  у зони  
гасификације у складу са условима ЈКП “Топлана Шабац“ Одељења гасификације (бр.01-189/17 од 
28.12.2017.) и Одељења топлификације (бр.01-189-1/17 од 28.03.2017.). 
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 вреловодне и гасоводне мреже (Р 1:500). За постојеће и планиране 
објекте у зони гасификације коју је дефинисала ЈКП “Топлана Шабац“ актом “Зоне топлификације и 
гасификације града Шапца“, а коју је потврдило Градско веће и Скупптина града Шапца, поменуто 
јавно комунално предузеће дефинисаће појединачне техничке услове за прикључак објеката, у 
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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).  
 
 
II 1.5.5.2. Вреловодна мрежа 
 
Планира се прикључење објеката на вреловодну мрежу на делу обухвата ПДРа који је ван зоне 
гасфикације, у складу са условима ЈКП “Топлана Шабац“ Одељења гасификације (бр.01-189/17  
од 28.02.2017.) и Одељења топлификације (бр.01-189-1/17 од 28.03.2017.) који су приложени у 
документационом делу елабората.  За сваки постојећи објекат који није прикључен, новопланирани 
објекат или објекат планиран за доградњу ЈКП “Топлана Шабац“ дефинисаће могућност и услове за 
прикључак на даљински систем грејања, у складу са докуметном “Зоне топлификације и 
гасификације града Шапца“ на који је сагласност дала Скупштина града Шапца.  
 
У том смислу ПДРом, су опредељени коридори за изградњу једног броја вреловодних кракова, (на 
графичком прилогу, координатама осовина ровова за вреловод у државном координатном систему), 
али  није дефинисана укупна вреловодна мрежа, нити положаји вреловодних прикључака објеката 
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, као и чињеницу да у заједничким двориштима углавном  
нису познати положаји подземних прикључака објеката на комуналне инфраструктуре.  
 
 
 
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. Положаји коридора за планиране вреловоде могу бити 
кориговани Техничким условима ЈКП „Топлана Шабац“ и Пројектом за добијање грађевинске 
дозволе, на начин да се не угрозе коридори опредељени за изградњу других подземних 
инсталација  и да се на на кориговане деонице коридора обезбеде сагласности јавних 
комуналних предузећа која поседују и одржавају подземне инсталације у обухвату плана и  

     ЈП за управљање грађевинским земљиштем - Шабац; 
 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, у зеленим површинама, 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 по завршетку радова  
     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“ у зависности од топлотне 
снаге. Просторије морају поседовати: корисну висину од 2.1m, независан улаз, са металним 
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вратима (200x100mm) са отвором за вентилацију, природну и вештачку вентилацију, 
вештачко  осветљење, прикључак на воду и канализацију, итд. 
 

Посебни услови 
За парцеле са објектима у низу, доминанто у блоку “Центар 1“, као стечена обавеза дефинише се 
обавеза изградње вреловодних цеви из подрума (сутерена) објекта у подрум (сутерен) суседног 
објекта, као и могућност несметаног приступа вреловоду у објектима - стручних екипа ЈКП “Топлана-
Шабац“ ради редовног одржавања или контроле и ради отклањања кварова, тојест ради потребе 
поменутог предузећа као енергетског субјекта да управља својом дистрибутивном мрежом. 
 
Положај вреловодне мреже приказан је, на графичком прилогу: План вреловодне и гасоводне мреже 
(Р 1:500). ЈКП “Топлана-Шабац“ дефинисаће појединачне техничке услове за прикључак објеката, у 
складу са докуметном  „Зоне топлификације и гасификације града Шапца“.  
Корекције зона топлификације могуће су само уз одговарајућу измену поменутог документа са 
процедуром потврђивања од стране Градске управе (Скупштине града). Уколико се усвоји измена 
поменутог документа исти ће се примењивати без измене ПДРа, а уколико су, у том смислу, 
неопходне интервенције на постојећој и планираној вреловодној мрежи, исте се могу дефинисати 
урбанистичким пројектима. 
Напомена: 
С обзиром на усаглашавање Закона о енергетици са Законом о ефикасној употреби енергије, могу се 
очекивати промене у техничким документима, као што су правила о раду система даљинског грејања 
и сл. То за последицу може имати измену техничких услова температурног режима, одн.измене 
граница зона топлификације и зона гасификације, у смислу да ће се измене примењивати, када до 
њих дође, без промене ПДР-а. 
 
 
II 1.5.6. Систем зелених површина 
 
Зеленим површинама се сматрају искључиво незастрте зелене површине. 
Систем зелених површина има тројаку функцију: 

   - еколошко-заштитну улогу, која подразумева термичку и ветрозаштиту, очување режима влажности  
     и нивоа подземних вода, смањење могућег ареозагађења и јонизујућег зрачења, као и очување 
     природног станишта (постојећи биодиверзитет)  
   - инжињерско-техничку функцију, која се манифестује као спречавање ерозије и учвршћивање  
     потенцијалних клизишта, контрола (усмеравање) саобраћаја, заштита од снежних наноса и сл. 
  - естетску функцију (визуелна баријера, усмеравање кретања, визура и сл.) 

 
Узимајући у обзир ове изузетно битне функције система, као основни циљеви Плана, а који се 
односи на формирање и развој система зелених површина дефинишу се:  
- формирање већих зелених површина (парковски део и околина спортског објекта), у средишном 
  делу просторне целине Центар 1 и даље уређење постојећег и новоформираног пешачког платоа 
  уз ул.Трг Ђачког бараљона (просторна целина Центар 2). 
- очување, преуређивање и одржавање постојећих и успостављање нових отворених зелених 
  површина у уличној регулацији, а где год је могуће уз постојеће и будуће улице формирање 
  уличних дрвореда (линијског облика зеленила) или минимално- жардињера. У зависности од  
  регулационих решења саобраћајних површина, дрвореде планирати као једностране или 
  обостране, једноредне или вишередне, хомогене или херетогене. 
- обавезно озелењавање простора за паркирање. Препорука је да се на паркингу планирају саднице  
  на растојању од 5,0 -7,50m. 
- забрана коришћења зелених површина јавне намене за: планирање сталних објеката за занатске, 
  туристичке, угоститељске и др. сличне сврхе; уништавање биљног материјала и узнемиравање и  
  убијање животиња које их настањују; пуштање кућних љубимаца осим у деловима који су за то  
  предвиђени; одлагање грађевинског и др. материјала, истовар земље и шута, робе, амбалаже,  
  отпадака и сл; ложење ватре, кретање и паркирање возила ван места предвиђених за то и сл. 
 
Партерна решења су заснована на свеобухватној анализи и уважавању природних услова, а избор 
врста садница и њихово компоновање, у складу са наменом простора (сугерисање пешачких 
праваца, наглашавање амбијента, усмеравање визура, пријатан боравак на отвореном и сл.) 
 
При садњи дендроматеријала, неопходно је водити рачуна о следећим условима: 

   - саднице треба да су правилно расаднички развијене и однеговане, карактеристичног хабитуса, 
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   неоштећеног кореновог система и без уочених ентомолошких и фитопатолошких оболења. 
   Предност дати врстама из непосредног окружења. 
   - при садњи дендроматеријала дуж приступних саобраћајница, водити рачуна да не буде угрожена  
   сагледивост правца или било који аспект који угрожава нормално функционисање или безбедност  
   саобраћајног тока 
   - саднице треба да буду удаљене минимално 2,5m од подземних уређаја и инсталација, а у  
   заштитним зонама инфраструктурних коридора, минимално по 10m (мин.)-20 m од осовине вода 
 
   При обнови дрвореда важе следећи услови: 
   - дрвореде обнављати врстом која доминира у постојећем дрвореду 
   - предводети садњу школованих садница (висина садница 3,5 m. стабло чисто од грана до висине 
     од 2,5 m и прсног пречника мимимално 10 cm. 
Осим зелених површина на јавном земљишту, Планом се дефинише и обавеза учешћа зелених 
површина на осталом земљишту, у оквиру сваке појединачне парцеле у циљу заштите и повећања 
квантитативних и квалитативних  карактеристика зеленог фонда овог дела града. Обавезност 
формирања заштитног зеленог појаса на приватним парцелама подразумева забрану градње, а 
препорука је формирање зелених групација средње и високе вегетације ка саобраћајним  
површинама. 
Зeлeни фoнд и услoви кojи су дeфинисaни зa oдржaвaњe пoстojeћих и пoдизaњe плaнирaних зeлeних 
пoвршинa, пoтпунo су рaвнoпрaвни сa свим oстaлим услoвимa зa изградњу/урeђeњe кoмунaлнe инфрa-
структурe. Oвa oдрeдбa знaчи, дa ни jeднo стaблo нe мoжe бити уклoњeнo бeз рeшeњa oдгoвaрajућeг 
oпштинскoг oргaнa. Укoликo збoг тeхничких мoгућнoсти зaсaди мoрajу бити уклoњeни, минимaлнo исти  
брoj сe мoрa кoмпeнзoвaти у нeпoсрeднoм сусeдству. 
 
 
Вертикално озелењавање 
Овај вид озелењавања спада у зелене површине специјалне намене, са циљем функционалног и 
естетског обогаћивање фасада објеката, потпорних зидова, ограда, пергола и сл. одн. повољнијих 
визуелних и санитарно-хигијенских ефеката у функционисању простора. Овим начином зеленила 
обогаћује се и допуњава архитектура зграда, чини је динамичнијом. Посматрано кроз аспект 
времена, примена биљака у директној вези са архитектуром доноси још један квалитет који се 
огледа кроз промене биљака као живог организма, насупрот константи архитектонских облика. 
Помоћу овог типа озелењавања може се у веома кратком периоду подићи естетска, еколошка и 
социјална вредност објекта унутар изграђених целина. Густо изграђена подру-чја града не пружају 
могућности за друге видове озелењавања па су непријатни за боравак. Управо из тих разлога 
примењује се вертикално зеленило које простору додаје потпуно нову димензију. 
Основне функције вертикалног зеленила су следеће: естетска, микроклиматска (еколошка), 
изолирајућа, рашчлањавајућа и маскирајућа.  
- естетска функција 
Основне естетске карактеристике у поступку стварања нове зелене површине односе се и на 
разноврсности, понављања, баланс, наглашавање и пропорционалност. Као један од веома битних 
естетских функиција представља и ефекат колора. Широка палета нијанси зелене боје може да буде 
веома деликатна основа за даље дизајнирање зелене површине, зато се ове нијансе посматрају 
само као светле или тамне подлоге и у односу на њих уклапају боје које су заступљене на цветовима 
или другим деловима биљке. Текстура промењеног денро-материјала може бити различита, чак и 
кад су у питању истоврсни материјали. Када су биљке у питању, посебно интересантну текстуру 
имају листови и кора, али и плодови, гране и цветови. Висок дизајнерски потенцијал такође дају и 
грађевински материјали, као што су текстура бетона, стакла, метала, дрвених греда, камених плоча, 
које је могуће једноставно мењати браздањем, углачавањем, бојењем, пескарењем и ост. На тај 
начин се омогућује јединственост (исти материјал) уз потребну разноврсност (различита текстура). 
Специфичност текстурних карактеристика биљног материјала и грађевинских елемената, неке 
површине могуће је увећати супротстављањем грубих и финих текстура, њиховим наизменичним 
ређењем или мозаичним понављањем. 
- микроклиматска функција 
Веома изражена особина вертикалног озелењавања је и њен профилактички ефекат и врло изражен 
физиолошки и психолошки утицај на човека. Утиче на смањење температуре и влажности ваздуха, 
испаравање, које производе листови зелених биљака, одводи топлоту из окружења при чему 
влажност ваздуха расте. Обрнуто овом процесу, биљке смањују влажност ваздуха тако што листови 
биљака усвајају пару, која у кондензованом стању пада на тло у облику водених капи. Површина 
биљака, због транспирације, има нижу температуру од грађевине за 4-5 степени Целзијуса, дакле 
биљке снижавају температуру у близини објеката као и унутар просторија, самим тим смањена је и 
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потрошња енергије. Са друге стране у хладнијим периодима године, вегетација на фасади утиче на 
расхлађивање простора путем ветра. Густа вегетација служи као штит од ветра. Осим тога биљке 
штите грађевину од обилних киша и самим тим спречава спирање малтера, чиме се смањује ерозија 
зидова. Лишће делује као “соларни колектор“ који прати дневне и годишње циклусе обезбеђујући 
лети и зими повољније температуре. Лети када је сунце високо, листови биљака се усправљају,  
и понашају се као вентилациони капци и стварају преграду између биљака и зграде при чему расхла-
ђују ваздух који улази у објекат. Зими, када је сунце ниско, листови зимзелених биљака, услед ниског 
хидростатичког притиска се збијају и повијају на доле тако стварајући слој ваздушне изолације. 
Зелена маса лишћа упија звучну енергију и тако спречава иритирајуће дејство буке. Биљке могу да 
упију и до 25 % звучне енергије а 75% ове енергије се рефлектује. Дакле структура листа је таква да 
један део акустичне енергије апсорбује и преноси а други део ове енергије одбија. Лисна маса може 
да утиче на смањење буке и до 5 децибела. Зелена маса биљака има способност да на своју 
површину прима честице прашине из ваздуха, као и испаравања од издувних гасова које се са 
површине листова спира кишом. 
- маскирајућа функција 
Осим маскирања неугледних делова или објеката вертикалним зеленилом, један од ефеката је и  
наглашавање појединих делова објеката (колонаде, стубови, пиластри, зидови), који употребом 
биљкама снажног визуелног ефекта, наглашавају постојећи склад објекта. 
 
Зависно од употребе биљних врста које се користе, постоје два типа вертикалног озелењавања: 
озелењавање са или без додатне конструкције, за биљке које расту директно из земљишта и озеле-
њавање са неопходном конструкцијом за биљке које расту из субстрата, који је причвшћен за констру-
кцију (обешени тип, тепих систем или структурни системи- комбинација претходна два система. 
 
 
Напомена: 
Услови за вертикално озелењавање, дати су као посебни услови у поглављу II 2.3.2. Зона осталих 
јавних садржаја- Јавна гаража и Остале јавне зелене површине. 
 
II 1.5.7. Систем за евакуацију отпада 
 
За одвоз кућног отпада, у сарадњи са ЈКП, кроз израду техничке документације треба дефинисати 
потребан број контејнера и њихову локацију (зоне за одлагање комуналног отпада). Као услов за 
организовање контејнерских места се препоручује да се на контејнерским местима врши и 
селектовање отпада (посебни контејнери за папир, стакло и сл.). У сарадњи са ЈКП могуће је 
предвидети и другачије системе и методе прикупљања и евакуисања кућног комуналног отпада, а  
у складу са условима заштите животне средине. Сакупљање, транспорт, третман и одлагање 
комуналног отпада са подручја Плана мора бити организовано преко надлежног комуналног 
предузећа. За ефикасно и еколошки прихватљиво управљање отпадом, потребно је:  
- поставити судове за сакупљање отпада уз поштовање принципа примарне селекције отпада;                              
- редовно пражњење контејнера и корпи и транспорт отпада са локација у складу са условима 
надлежног комуналног предузећа; 
- стандард за сакупљање отпада, карактеристика комуналног отпада (кућног смећа) је суд - 
контејнер, запремине 1100l, габарита 1,37x1,45x1,45m. Апроксимативно, један контејнер се поставља 
на 800m2 корисне површине (1000m2 бруто површине за стационарну намену). Чврст отпад са 
карактеристикама секундарних сировина (папир, картон, стакло, пластика) и други рециклабилни 
отпад је потребно организовано прикупљати у посебним контејнерима (жичани за папир, картон и 
пластику, затворени контејнери за стакло). 
- одлагање амбалажног отпада се решава на следеће начине: одлагањем на посебне депоније на 
сопственој парцели, или у зонама за одлагање комуналног отпада на јавним површинама (према 
графичком прилогу “Карта намене површина са планом саобраћаја“). 
 
 

 
 
 

У складу са Законом, Планом је дефинисан минимални степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта, потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе. 
За издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе, неопходан је обезбеђен приступ на 
површину јавне намене - саобраћајницу.  

II 1.6. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА, 
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
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За издавање Употребне дозволе, неопходно је обезбедити комуналну опремљеност према табели:  
 
Потребан степен комуналне опремљености за издавање Употребне дозволе 

Типична целина/зона Минимални степен комуналне опремљености 
централне насељске функције 
становање, пословање 

приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација  
 

комуналне делатности 
спортско рекреативне површине 
објекти и површине јавне намене 

објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод, канализација; 
површине: пре изградње партерних површина комуналне намене, сви 
планирани објекти и мреже инфраструктуре морају бити постављени

 
 
 

 
 
II 1.7.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту културног и наслеђа 
II 1.7.1.1. Услови и мере заштите амбијенталних целина, утврђених и евидентираних непокре-
тних културних добара, објеката вредне градске архитектуре и археолошких налазишта 
 
С обзиром да се ради о мултифункционалној целини која интегрише јавне, резиденцијалне, 
социјалне и економске активности, простори са валоризованим културним наслеђем су дефинисани, 
разматрани и третирани не само са циљем идентификације аутентичних просторних и грађевинских 
вредности, већ и са аспекта њихове ревитализације. То подразумева активни и благовремени 
приступ систему заштите, одн. примену пројекта интегративне конзервације - заједничком и коорди-
нираном раду служби заштите споменика културе према одредбама Закона о културним добрима 
(техничка конзервација, реконструкција, рестаурација, ревитализација) и планерских служби. 
 
Осим што дефинише хоризонталну и висинску регулацију, очување силуета и визура, примену 
материјала, боја и архитектонских елемената којима се чува идентитет и препознаје физичка 
структура подручја заштите, планерска заштита и интервенција подразумева и: 
- интегрално очување културне баштине и заустављање даље деградације постојећих простора и  
  физичке структуре подручја под заштитом 
- усклађивање политике заштите културно- историјског наслеђа, са развојем града у целини 
- усклађивање програма из области заштите културно-историјског наслеђа са захтевима и темпом 
  савременог развоја и условима друштвено-економских промена друштва у транзицији 
- обезбеђивање равномерне релизације програма заштите по етапама, чиме би се створили услови 
  за деловање од општег и трајног друштвеног интереса 
- дефинисање смерница за подизање квалитета живљења и животне средине у просторним 
  културно- историјским целинама 
- дефинисање метода и поступака рада урбане конзервације и обнове у свим конкретним случајевима 
- планерске интервенције којима се простори под заштитом, у естетском и функционалном 
  смислу заокружују, а у циљу постизања “суживота“ и ликовно-амбијенталног континуитета новог  
  (заступљеног у мањој мери) и старијег (постојећег, доминантног). 
- прерасподелу намена у корист економски исплативих, а за градитељско наслеђе најприхватљи- 
  вијих облика 
- успостављање нових аргументација и ставова у односима између јавног и приватног сектора 
  (пре свега у домену финансирања, кроз различите видове приатно-јавног партнерства) 
 
Основно полазиште Плана је афирмација урбаног континуитета, у ком се градитељско наслеђе 
поставља као необновљив ресурс, али и стимуланс развоја. Планерском интервенцијом штите се 
и промовишу целине и објекти са историјски потврђеним и естетски вреднованим изграђеним 
реперима, визурама и силуетама, са циљем да се очува дух и карактер урбаног простора, трајно 
назначе и презентују вредни елементи градске структуре и дефинишу начини успостављања 
континуитета са оним аспектима града који даље расте и развија се. 
 
 
ЗОНЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 
Као општи и посебни услови дате су урбaнистичкe мeрe зa зaштиту културног наслеђа (услови и 
мере заштите амбијенталних целина, утврђених и евидентираних непокретних културних добара  

II 1.7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНО- ИСТОРИЈАКОГ НАСЛЕЂА,  
ПРИРОДНИХ ДОБАРА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 
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и објеката вредне градске архитектуре), одн. правила уређења и грађења за објекте и припадајуће 
парцеле у следећим зонама заштите. Ови услови се примењују заједно са условима за планиране 
зоне, са којима се Зоне заштите преклапају. 
А/ Зона заштите просторне културно-историјске целине ул.“Господар Јевремова“ у Шапцу 
Б/ Зона заштите споменика културе - зграде Градске тржнице у Шапцу 
В/ Зона заштите споменика културе - Цркве Св. Апостола Петра и Павла у Шапцу  
Г/ Зона заштите утврђеног НКД зграде Народне библиотеке (Библиотека Шабачка). 
 
Биланси површина зона заштите културног наслеђа у обухвату Плана 

 
                                  Зоне заштите 

   површина (hа)    удео зоне/подцелине 
               у укупној 
 површини грађ.подр. (%) 

 Зоне заштите просторне целине и НКД 
      - Зона просторне културно-историјске целине улице 
       “Господар Јевремова“  
              ужа зона заштите 
              заштићена околина 
      - Зона заштите споменика културе зграде Градске тржнице 
              ужа зона заштите (споменик културе) 
              заштићена околина 
      - Зона заштите споменика културе - Цркве Св. Апостола  
        Петра и Павла у Шапцу (заштићена околина) 
      - Зона заштите утврђеног НДК зграде Народне 
        библиотеке (Библиотека Шабачка) 
 

   5.75.35           
    
   3.60.44 
             3.12.12 
             0.48.32 
   0.99.60 
             0.11.75 
             0.87.85 
   0.17.37 
 
   0.97.94 
 

   52,270             
    
       32,746 
            28,356             
              4,407  
         9,049 
              1,068             
              7,981  
        1,578  
 
         8,898 
 

укупна површина у грађевинском подручју:                11.00.73      100% 

укупна површина у обухвату Плана: 
 

               11.00.73      100% 

Укупна површина свих зона заштите износи око 5,75 ha (приближно 52% обухвата). 
 
ЗОНА ЗАШТИТЕ ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ  

УЛ. “ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА“ (А) 

ОПИС ЗОНЕ И ФОРМАЦИЈА 

 
Зона је просторно дефинисана у складу са Одлуком о утврђивању улице “Господар Јевремова“ за 
просторну културно-историјску целину (“Сл.гласник РС, бр. 58/06). Према тој одлуци ова зона се састоји од: 
просторне културно-историјске целине (ужа зона заштите) и заштићене околине просторне културно-
историјске целине. Одлуком су утврђене: мере заштите просторно културно-историјске целине и мере 
заштите заштићене околине просторне културно-историјске целине, које садрже мере заштите просторних 
структура и мере заштите за објекте. Осим што својом целовитошћу чини амбијенталну целину под 
заштитом, у саставу ове зоне, налазе се и: непокретна културна добра (НКД), објекти од посебне 
вредности, објекти од вредности и објекти без вредности. 
 
Зона се налази у централном делу обухвата Плана, обострано уз ул. “Господар Јевремова“, одн. у 
гравитираућим деловима Просторних целина 1 и 2. Већи део зоне чини ужа зона заштите, која обухвата 
парцеле уличног низа (укључујићи и угаоне парцеле), као и део парцела ка дубини блока, које се са њом 
граниче. Зона заштићене околине се на њу наслања и протеже даље у дубине блокова, ка ул.Тиршов венац  
(у Просторној целини 1), одн. до јужног крака ул. Трг ђачког батаљона (у Просторној целини 2). 
 
- Кат. парцеле у ужој зони заштите су следеће: 
Просторна целина 1- 4580, део 4584/1, део 4585, део 4594, део 4749/16, део 4614/1, 4615/1, 4618/6, 4625, 
4627, 4632, део 4643, 4644/1, 4650, 4652, 4658, 4682.  
Просторна целина 2- 2742, 2741, 2679/2, 2731, 2730, 2713/2, 2713/1, 2713/6, 2725, 2726, 2718, 2717, 2716,  
2713/5, 2713/4, 2713/3, 2711, 2709, 2708, 2707, 2695, 2697, 2686, 2685, 2679/5, 2683, 2681, 2680, део 2613 
и 2856. 
 
- Кат. парцеле у зони заштићене околине су следеће: 
Просторна целина 1- део 4584/1, део 4594, део 4749/16, део 4614/1, 4615/2, 4615/7, 4615/3, 4618/7, 4618/4,  
део 4643 и 4689. 
Просторна целина 2- 2679/1 и 2679/4. 
 
Зона просторне културно-историјске целине улице “Господар Јевремова“, преклапа се са планираном: 
Зоном централних функција (јавне службе), Зоном уличних низова уз ул. “Господар Јевремова“ и 
“Масарикова“, делом и са Зоном централних делова блокова који гравитирају ул. “Господар Јевремова“ (у 
обе просторне целине), као и Зоном уличног низа уз ул. “Трг ђачког батаљона“ (јужни крак). 
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Укупна површина зоне је око 3,60 ha и заузима око 33% укупне територије у обухвату Плана. 
  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA И УРЕЂЕЊА 

Нaмeнa и 
типологија 
oбjeкaтa 

 
Улични низ зоне 
Обавезно је пословање у приземљу, с тим да врста пословања мора бити примерена 
архитектури и постојећем функционалном и конструктивном склопу објекта. 
Објекти од посебне вредности и објекти од вредности се задржавају, уз очување оригина- 
лног хоризонталног и вертикалног габарита, уз могућност уређења поткровља искључиво у  
постојећем габариту крова. Објекти без вредности могу бити адаптирани или замењени  
новим, по посебним условима (обавезан положај на регулацији, висински габарит усклађен  
са датом висином слемена и венца почетног и крајњег објекта низа или најближих-суседних 
објеката под заштитом, са обавезним колским приступом у дубину парцеле и усклађеношћу  
са вредностима урбаног и архитектонског наслеђа у окружењу). 
 
Дворишни део зоне (унутрашњи низови) 
Објекти могу бити пословни, стамбено пословни или стамбени. 
Оставља се могућност доградње објеката уличног низа у дубину, али само уз услов да је  
изворним архитектонским решењем остављена могућност за дворишну градњу и обавезно 
јединственио решавање за читав унутрашњу низ.  
Остали, независни објекти у унутрашњем низу, не подлежу режиму главног објекта, али не  
смеју да угрозе главни објекат. Без обзира да ли се ради о доградњи уличног објекта у  
дубину или независних  унутрашњих низова, планирана спратност је у зависности од већ  
изграђеног грађевинског фонда и потенцијала парцеле и дефинисана је за сваку зону са 
којом се Зона заштите просторне културно-историјске целине преклапа. 
 
 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

 
Имајући у виду катастарско стање, власнички статус, конфигурацију и капацитете изграђе- 
них објеката, као и специфичности ове амбијенталне целине под заштитом, регулациона  
решења услова за изградњу су дефинисана тако да омогуће и подрже мере заштите,  
дефинисане Одлуком о утврђивању Просторне културно-историјске целине улице  
“Господар Јевремова“. Недоречености урбанистичке регулације су кориговане у складу са  
планираном урбаном обновом. 
Правила парцелације имају исти циљ и максимално се ослањају на катастарско стање, које 
је скоро идентично фактичком и делом већ рализовано према предходним регулацином  
плановима. Оптимално решење парцелације за ове парцеле, са густо изграђеним објектима
дворишних низова, је формирање парцела по систему парцела=објекат, са заједничком  
сукорисничком површином као индиректном везом са приступном улицом. Правило парцела
=објекат важи и за објекте уличног низа, с тим да мора бити обезбеђен приступ у дубину 
парцеле. 
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Мере заштите 
(услови 
уређења) 
 

 
Мере заштите просторно културно-историјске целине 
1/ Мере заштите урбаних структура 
- очување постојеће урбане матрице, односно обавезна ивична градња у непрекинутом 
  уличном низу 
- очување постојећих регулационо-грађевинских линија и пропорцијских односа 
- коришћење простора за стамбене, пословне или стамбено-пословне намене, с тим 
  да у приземњу објекта може бити само пословање и то искључиво делатности без 
  штетних утицаја на животну средину (услуге, комерцијални сектор, трговина и сл.) 
- пожељно је претварање просторне културно-историјске целине у пешaчку зону, што  
  подразумева и одговарајуће урбано опремање, односно постављање урбаног мобилијара  
  у складу са стилским обележјима амбијента 
- решавање унутрашњих дворишта у складу са наменом уличног објекта и то као 
  дворишта отвореног типа функционално повезаних са улицом или затвореног типа у  
  функцији су/власника парцеле (становање и/или пословање). За оба типа, партерно 
  решење подразумева уклањање неадекватних и трошних стамбених и помоћних објеката 
- решавање паркирања изван простора главне улице, а за изградњу нових објеката,  
  обавезу решавања паркирања/гаражирања.  
- приликом решавања подземних етажа, за сваку појединачну парцелу испитати постојање  
  и ниво подземних вода. 
 
2/ Мере заштите за објекте 
Непокретна културна добра  
У саставу просторне културно-историјске целине улице “Господар Јевремова“, налазе се 
следећа непокретна културна добра:  
- зграда Општинског супа, сада Управа полиције, СУП Шабац, ул.бр.4, кп.бр. 2681 
- зграда Окружног суда, сада Виши суд Шабац, ул.бр.8, кп.бр. 2686  
- кућа Павла Станића, ул.бр.21, кп.бр. 24614/1  
- зграда Прве народне апотеке, ул.бр.23, кп.бр. 2749/16 
Мере заштите  
- културно добро се не сме користити у сврхе које нису у складу са његовом природом, 
наменом  и значајем, или на начин који можр довести до његовог оштећења 
- не смеју се раскопавати, рушити, преправљати, презиђивати, прерађивати, или вршити  
било какви радови који могу нарушити својства културног добра 
- сопственици/корисници права коришћења су дужни да чувају и одржавају културна добра  
и спроводе утврђене мере заштите, да обавештавају надлежни Завод за заштиту 
споменика културе о свим правним и физичким променама насталим у вези са културним 
добром, да дозволе научна и стручна истраживања, техничка и друга снимања и 
извођење мера техничке заштите на културном добру, у складу са одредбама Закона, као  
и да обезбеде доступност културног добра јавности 
 
Објекти од посебне вредности 
У саставу просторне културно-историјске целине улице “Господар Јевремова“, налазе се 
следећи објекти од посебне вредости:   
- зграда ул.бр.28, кп.бр.2742 
- зграда ул.бр.22, кп.бр.2730 
- зграда ул.бр.18, кп.бр.2711 
- зграда ул.бр.16, кп.бр.2709 
- зграда ул.бр.14, кп.бр.2708 
- зграда ул.бр.12, кп.бр.2707  
- зграда ул.бр.10, кп.бр.2695 
 
 
 
- зграда ул.бр.29, кп.бр.4584/1 
- зграда ул.бр.27, кп.бр.4585 
- зграда ул.бр.13, кп.бр.4632 
- зграда ул.бр.11, кп.бр.4643 
- зграда ул.бр.5 и 5а, кп.бр.4650 
- зграда ул.бр.3, кп.бр.4652 
- зграда ул.бр.1и1а, кп.бр.4658, зграда ул. Масарикова бр.2, кп.бр.4682 
 
Мере заштите  
- очување оригиналног хоризонталног и вертикалног габарита, примењених материјала 
  и конструктивног склопа 
- очување основних вредности функционалног склопа и ентеријера 
- очување изворног изгледа, стилских карактеристика, декоративних елемената и претпо- 
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  стављеног, аутентичног колорита објекта 
- забрана надградње, али уз могућност осавремењивања објекта у функцији бољих услова 
  коришћења објекта (реконструкција постојећих и увођење савремених инсталација), уз  
  услов да се тиме не наруше спољни изгед и ентеријерске вредности објекта.  
  Реконструкција фасаде је обавезна као истовремена по читавој ширини уличног фронта,  
  без обзира на сразмерни сукориснички део (изричито је забрањена реконструкција само  
  једног дела фасаде истог објекта) 
- дозвољено је уређење поткровља и то искључиво у габариту постојећег крова и без пове- 
  ћања броја стамбених јединица. Приступ поткровљу обезбедити са постојећег степеништа 
  или неке друге просторије највише етаже, ако се тиме не нарушава изворно функционално 
  решење објекта. Просторије у поткровљу осветлити кровним прозорима, с тим што на  
  уличној страни они обавезно морају бити у равни крова.  
- уређење подрума могуће је остварити са приступом из постојећег степенишног простора,  
  или из неке друге просторије са дворишне стране, уз услов да се тиме не ремети статичка 
  стабилност предметном или суседних објеката и не нарушавају стилске и естетске  
  вредности објеката. 
- интервенције као што су отварање портала и/или излога, могуће су само у дворишним  
  деловима објекта. 
- дозвољена је доградња објекта са дворишне стране, али само ако је изворним архите- 
  ктонским решењем остављена та могућност и то до висине уличног габарита објекта. 
- остали објекти на парцели (ван линије уличне градње) не подлежу режиму главног 
  објекта, решавају се као део унутрашњег низа, али тако да ничим не угрозе главни  
  објекат. Накнадно дограђени неестетски делови грађевине и непримерени помоћни  
  објекти са парцеле или из окружења морају се уклонити. 
 
Објекти од вредности 
У саставу просторне културно-историјске целине улице “Господар Јевремова“, налазе се 
следећи објекти од вредости:   
- зграда ул.бр.24, 24а и 24б, кп.бр.2731 
- зграда ул.бр.20а и 20б, кп.бр.2713 
- зграда ул.бр.15, кп.бр.4625 
- зграда ул.бр.17 и 17а, кп.бр.4618/8). 
Мере заштите  
Примењују се исте мере заштите као за објекта од посебне вредости, с тим што је отварање 
и излога на уличној фасади могуће само изузетно, у складу са изворним изгледом и 
Отворима и то јединственим третирањем читавог објекта, тако да се не наруше основне 
Вредности здања, стилске карактеристике и пропорцијски односи. 
 
Објекти без вредности* 
У саставу просторне културно-историјске целине улице “Господар Јевремова“, налазе се 
следећи објекти од без вредости:   
- зграда ул.бр.31, кп.бр.4580 
- зграда ул.бр.25, кп.бр.4594 
- зграда ул.бр.19, кп.бр.4615/1 
- зграда ул.бр.9, 9а и 7, кп.бр.4644/1 
- зграда ул.бр.2, кп.бр.2680). 
 
У зони уличних низова уз ул.“Господар Јевремова “, већина објеката без вредности је већ 
замењена новим, који су изграђени пре и после доношења Одлуке о утврђивању улице 
“Господар Јевремова“ у Шапцу за просторно културно историјску целину. 
(конкретно сви наведени објекти, осим објекта у ул. “Господар Јевремова“ бр.19, на  
кп.бр. 4615/1). 
 
 
 
Мере заштите  
- ови објекти могу бити адаптирани или замењени новим. 
  За случај адаптације важе исти услови као и за објекте од вредности. 
 
- услови за изградњу нових објеката 
  Намена нових објеката је пословање и становање, а одобравају се и једнофункцио- 
  нални објекти пословања. У приземљу објекта обавезно је формирање локала или 
  простора у јавној употреби, а стамбени делови објекта треба да буду на горњим 
  етажама и са улазом са задње стране објекта. 
  Положај објекта на парцели је искључиво ивични, на постојећој регулацији и орјентисан ка 
  улици. Објекат мора бити усклађен са карактером амбијента и врeдностима урбаног и 
  архитектонског наслеђа и то у погледу димензија, диспозиције, пропорција, типа градње  
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  и обликовања. 
  Висински габарит новог објекта који се интерполује између два објекта од посебног значаја
  дефинисан је висинским габаритом суседних објеката, односно висином слемене линије 
  и главног-стрешног венца (у Идејном пројекту обавезно приложити висине суседних  
  објеката са којима се планирани објекат услађује по висини и то дате у односу на коту  
  приступног тротоара). 
  Обавезно је формирање колског приступа у парцелу, са прилазом из ул.“Масарикове“. 
  Објекат мора имати двосливни кров, са падом ка јавној површини и сопственој парцели,  
  са дозвољеном променом нагиба кровних равни, већ у зависности од изгледа суседних  
  објеката који се чувају. Нагиб кровних равни не сме бити стрмији од суседних објеката под 
  заштитом, а висина надзидка може бити 1/3 висине спратне етаже-максимално. 
  Габарит објекта по дубини  решавати у складу са осталим урбанистичким параметрима и  
  функцијом објекта. У случају да се нови објекат гради уз објекат (на суседној грађевинској  
  парцели), који је предвиђен за чување, дворишним крилима објекта прекрити забатне и  
  калканске зидове суседних објеката. 
  Иако новопланирани објекти по функцији, конструкцији и по обликовним елементима  
  треба да носе печат савременог, морају да испуне и услов да са заштићеним објектима у  
  окружењу чине складну целину и допринесу даљем унапређењу вредности амбијенталне  
  целине којој припадају. За спољну обраду нoвих објеката препоручљива је употреба  
  материјала који не одударају од оних примењених на објектима коју се чувају, што значи  
  да је изричито забрањена употреба силикатне опеке, ломљеног камена, видљивих  
  бетонских површима и шаренило материјала.  
- до изградње новог објекта, на постојећем објекту могуће су све интервенције као и на  
  објектима од вредности, с тим да је отварање портала и излога на уличној фасади могуће  
  само јединственим третирањем читавог објекта, тако да се остваре квалитетни пропорци- 
  јски односи и естетска целина, а како се до изградње новог објекта, разним интервенцијама
  на постојећем, не би нарушио амбијент просторно културно-историјске целине 
- посебни услови за нови објекат на кп.бр. 4615/1 (у ул. “Господар Јевремова“ бр.19), дати 
  су као део посебних услова за Зону уличних низова уз ул.“Господар Јервемова“ и 
  “Масарикова“ 
 
* Напомена: 
  Формулација “објекти без вредности“, дата је искључиво са аспекта заштите културно- 
  историјских добара, у складу са Одлуком о утврђивању улице “Господар Јевремова“ за 
  просторну културно-историјску целину (“Сл.гласник РС, бр. 58/06). 
 
2/Мере заштите заштићене околине просторно културно-историјске целине 
  Овим мерама се дефинише изградња и уређење парцела које граниче са парцелама или 
  деловима парцела са заштићеним објектима (у обостраним уличним низовима уз  
  “Господар Јевремову“), односно централних делова парцела или делова парцела са  
  приступом на јавну површину према фактичком стању (из улица “Масарикова“ и “Трг  
  ђачког батаљона“) или по саобраћајном решењу из Плана (из улице Тиршов венац). 
  За све интервенције на објектима у заштићеном простору, обавезно је урбанистичко 
  и комунално решење у сарадњи са надлежним заводом за заштиту споменика културе. 
 
Мере заштите урбаних структура 
- очување наслеђених регулационих и грађевинских линија 
- ограничавање вертикалне регулације заштићеног окружења у складу са вертикалном 
  регулацијом уличних објеката 
- задржавање намене објеката: јавне, пословне, стамбено-пословне и стамбене 
- постојање и режим саобраћаја, регулисати уз дозволу и по условима надлежне 
  службе заштите 
 
 
 
 
Мере заштите за објекте 
Ови објекти, осим што су део заштићене околине просторно културно-историјске целине, 
већином припадају и Зони централног блока I (блок који гравитира ул. “Господар 
Јевремова“ и “Масарикова“) и Зони централног блока II (низови уз ул.“Тиршов венац“, 
“Николе Чупића“, “Др.Теодора Божина“ и “Владике Јоаникија Нешковића“). 
Основна карактеристика Зони централног блока I, је да је сачињавају издужене и 
релативно узане парцеле, са објектима унутрашњих/дворишних низова са типичним 
начином изградње за централни део блока.  
 
У Зони централног блока II, изграђени објекти су релативно нови и већих спратности, у 
формацији непрекинутих уличних низова и постављени су на регулацији централних улица. 
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Планско решење има за циљ реконструкцију овог дела територије и уређење у оквиру 
сваке од наведених зона, било да су у саставу заштићене околине просторно културно-
историјске целине или ван ње, уз пуно уважавање фактичког стања (пре свега спратности 
изграђених објеката) и његово усклађивање са мерама заштите.  
Према посебним условима датим за обе зоне унутрашњих низова, планска интервенција 
оставља могућност изградње нових објеката, са циљем употпуњавања постојећих низова, 
и са усаглашеним и уједначеним условима за обликовање блока и даљу изградњу објеката, 
поштујући формацију, хоризонталне габарите и спратност постојећих објеката.  
 
 
ул.“Господар Јевремова“- источна визура 

 
                   
Господар Јевремова“- западна визура    

 
 
 

 

ЗОНА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ- ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ У ШАПЦУ (Б) 

ОПИС ЗОНЕ И ФОРМАЦИЈА 
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Зона је просторно дефинисана у складу са Одлуком о утврђивању зграде Градске тржнице у Шапцу за 
Споменик културе (“Сл. гласник РС, бр. 135/2014). Према тој одлуци у обухвату Плана је сам споменик 
културе и заштићена околина споменика културе, за коју су утврђене мере заштите.  
Градска тржница и зона заштићене околине споменика културе су у просторној целини Центар 2, уз ул. “Трг 
ђачког батаљона“ на следећим кат. парцелама и/или њиховим деловима: 
- зграда Градске тржнице (спомени културе) - кп.бр.2678 
- заштићена околина споменика културе - кп. 2613, део 2678, део 2506/4, део 2511, део 2512, део 2510, део 
2511, део 2506/1, део 2518, део 2513 и део 2675. 
Укупна површина зоне је око 1 ha и заузима око 1,0% територије у обухвату Плана. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA И УРЕЂЕЊА 

Нaмeнa  
oбjeкaтa 

Постојећа намена објекта (затворена градска пијаца) се у потпуности задржава. 
Дозвољно је и коришћење простора за окупљања, одржавање концерата и сл. уз обавезо 
прилагођавање динамике коришћења основној намени. 
 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Парцела на којој се налази споменик културе се задржава према катастарском стању. 
 

Мере заштите 
(услови 
уређења) 
 

Мере заштите за објекат 
- очување изворне намене објекта 
- очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и верти- 
калног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, 
оригиналних материјала, стилских и фукнционалних карактеристика 
- забрана преправки, доградње и надградње 
- забрана радова који могу угрозити стабилност споменика културе 
- ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног порки- 
вача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у споменику културе 
- постављање уређаја за заштиту од пожара 
- вођење електро- и ТТ водова подземним путем 
- забрана постављања прикључних кутија, ормана и расхладних уређаја на фасадама 
споменика културе 
 
Мере заштите заштићене околине споменика културе 
- забрана градње и постављање трајних и привремених објеката који својим габаритом, 
волуменом, обликом или наменом могу угрозити или деградирати споменик култире или 
његову заштићену околину 
- забрана радова који могу угрозити статичку безбедност споменика културе 
- забрана градње објеката који нису у функцији споменика културе 
- забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката унутар 
заштићене околине споменика културе 
- забрана просипања, одлагања улу трајног депоновања отпадних или опасних материја 
- вођење електро- и ТТ водова подземним путем 
- урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање, неговање декоративне 
Флоре и редовно одржавање простора заштићене околине у функцији споменика културе 
  
 

      
 
 

 

ЗОНА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - ЦРКВЕ СВ. АПОСТОЛА  ПЕТРА И ПАВЛА (В) 

ОПИС ЗОНЕ И ФОРМАЦИЈА 



          
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР 1- ЦЕНТАР 2” У ШАПЦУ 

 

43 
 

 
Зона је просторно дефинисана у складу са Одлуком о утврђивању Цркве Св. Петра и Павла са спомеником  
палим Шапчанима у Првом св. рату за споменук културе (“Сл. гласник РС, бр. 51/97). Иако је сам објекат 
цркве на делу уз Масарикову улицу ван обухвата Плана, према наведеној одлуци у обухвату Плана је део 
заштићене околине споменика културе (НКД), за коју су утврђене мере заштите.  
Зона заштићене околине у обухавту Плана је уједно и део Зоне уличног низа уз ул. “Масарикова“.  
Чине је следеће кат. парцеле: 
4689 (која је уједно и део заштићене околине просторне културно-историјске целине ул.“Господар Јевемова“), 
4691, 4693, 4704/2, део 4704/4 и део 4704/3.  
На кп.бр. 4689 (ул.бр. 4), налази се објекат валоризован као вредан објекат градске архитектуре. 
Укупна површина зоне је око 0,17 ha и заузима 1,60% територије у обухвату Плана. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA И УРЕЂЕЊА 

Нaмeнa  
oбjeкaтa 

Постојећа намена се задржава 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Иако се у мерама заштите заштићене околине НДК, искључује препарцелација постојећих  
грађевинских парцела, из разлога поштовања катастарског стања по важећем премеру  
(које се знатно разликује од премера у време доношења Одлуке) и фактичког стања,  
планским решењем се оставља могућност формирања парцела=објекат, са заједничком  
сукорисничком површином као индиректном везом са приступном улицом, која се остварује  
кроз пасаже парцела са објектима уличног низа.  
Могућност формирања парцела=објекат, важи за кп.бр. 4689, 4691 и део 4704/3. 
Остале парцеле се задржавају према катастарском стању. 

Мере заштите 
(услови 
уређења) 
 

Мере заштите заштићене околине споменика културе 
- забрана подизања објеката високе градње и задржавање постојеће спратности објеката 
- забрана препарцелације постојећих грађевинских парцела 
- задржавање намене постојећих објеката 
- забрана градње објеката који својом архитектуром, габаритом и висином угрожавају 
споменик културе 
- забрана постављања ваздушних водова електро и ТТ мреже преко заштићених објеката. 
Вођење инфраструктурних водова извести подземно, уз обавезно враћање терена у 
првобитно стање  
- забрана постављања покретних тезги, киоска и других привремених објеката на свим 
тротоарима унутар заштићене околине 
 
 

                    
         улични објекти зоне заштите споменика културе - Цркве Св. Апостола Петра и Павла 
 
 

 

ЗОНА ЗАШТИТЕ УТВРЂЕНОГ НКД - ЗГРАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ (Г) 

ОПИС ЗОНЕ И ФОРМАЦИЈА 
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Зона је просторно дефинисана у складу са Решењем о проглашењу непокретног културног добра Зграде 
Народне библиотеке "Жика Поповић"- Библиотека Шабачка (бр.реш. 020-22/85-01) и Елаборату “План 
заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде ПДР “Центар 1- Центар 2“, издатог од 
стране од Завода за заштиту Споменика културе „Ваљево“ (бр.539/1 од 22.12.2016.). 
Према тој одлуци у обухвату Плана је сам објекат НКД, његова непосредна околина заштите, коју чине 
одговарајући делови ул. “Косте Абрашевића“ и “Масарикова“, а који су део Зоне уличног низа уз ул. 
“Масарикова“. 
Непокретно културно добро и његова непосредна околина са на кп.бр. 4743, а у Зони заштићене околине  
су кат.парцеле: 4745/1, 4729, 4727, 4730, 4731, 4736, 4735, 4726, 4725, 4724, 4718 и 4717. 
Укупна површина зоне је око 1,00 ha и заузима 9,0% територије у обухвату Плана. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA И УРЕЂЕЊА 

Нaмeнa и 
oбjeкaтa 

Постојећа намена се задржава 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Парцеле са објектима централних функција (Бублиотека Шабачка, са анексом, Народни  
универзитет, Савез синдиката, Заједница културних установа) се задржавају према  
регулационом решењу. 
Правила парцелације за остале парцеле у зони се максимално се ослањају на катастарско, 
а пре свега фактичко стање и власнички режим коришћења (више сукорисника на парцели). 
Оптимално решење парцелације за ове парцеле, је формирање парцела по систему  
парцела=објекат, са заједничком сукорисничком површином као индиректном везом са  
приступном улицом. Правило парцела=објекат важи и за објекте уличног низа, с тим да  
мора бити обезбеђен приступ у дубину парцеле. 

Мере заштите 
(услови 
уређења) 
 

Мере заштите за објекат зграде Библиотека Шабачка (НКД), су истоветне као и за објекте 
проглашене непокретним културним добрима који су у саставу просторне културно-
историјске целине улице “Господар Јевремова“. Мере заштите заштићене околине НКД  
су идентичне као и за објекат Цркве Св. Петра и Павла (споменика културе). 
 

 
 
улични објекти у зони заштите НДК -Зграда Народне библотете (Библиотека Шабачка) 

                                                   
 

 
 
Према извршеној евиденцији и валоризацији у обухвату ПДР „Центар 1- Центар2“  у Шапцу, нема 
евидентираних непокретних добара, као ни археолошких локалитета. 
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Меморијална места и спомен обележја 
Осим целина и објеката који су наведени у предходним поглављима, на територији обухвата Плана, 
постоје и меморијална места и спомен обележја, која такође чине културно и историјско наслеђе 
града. 
 
Споменици и Спомен обележја: 
- Споменик Лази К. Лазаревићу (у ул. Господар Јевремова) 
У оквиру партерних површина улица Господар Јевремове, постављено је и више спомен / 
информативних плоча, које упућују на објекте вредне градске архитектуре и познате Шапчане који 
су живели и радили у њима. 
Локална самоуправа је дужна да се о овим споменицима брине са дужним поштовањем као местима 
и објектима које су предходне генерације житеља града подигле у спомен битним догађајима или 
значајним суграђанима. Уклоњена или оштећена обележја је неопходно обновити.  
С обзиром на локацијску припадност једном од најстаријих делова градског језгра и културно- 
историјски значај, планским решењем се подстиче постављање и других споменика и спомен 
обележја у складу са одлукама Локалне самоуправе и законским одредбама. 
 
За потребе Плана коришћени су и подаци, одн.Одлуке и Решења о утврђеним културним добрима,  
из елабората „План заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде ПГР 
“Шабац“, који је израдио Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ из Ваљева (септ. 2010.), а 
који су у потпуности преузети при изради ПГР „Шабац“- ревизија. 
Осим тога, за потребе Плана су прибављени услови бр.539/1 од 22.12.2016. од Завода за заштиту 
Споменика културе “Ваљево“.  
Напомена: 
Граница обухвата Просторно културно-историјске целине ул.“Господар Јевремова“ у Шапцу, из 
Одлуке о утврђивању улице “Господар Јевремова“ у Шапцу за просторно културно историјску  
целину ("Сл. гласник РС", бр. 58/06), је делимично коригована у складу са примедбама из Плана 
заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе ПДР “Центар 1- Центар 2“  у Шапцу, 
прибављеног од стране Завода за заштиту Споменика културе “Ваљево“, као и због ажурираног 
стања изграђености, које је уследило по доношењу Одлуке о утврђивању. 
 
Локације зона заштите, за које су дефинисане мере заштите за објекте и њихове заштићене 
околине дефинисане у Одлукама или Решењима о проглашењу, приказане су у графичком прилогу 
“Карта заштите културно историјско наслеђа“. 
 
 
II 1.7.2. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту природних добара 
 
Услови и мере заштите природних добара  
 
Према Одлуци о заштити стабла липе у Шапцу (бр. 020-6/2001-01, "Сл. лист општине Богатић, 
Владимирци, Коцељева и Шабац", бр. 13/2001) и на основу услова добијених од Завода за заштиту 
природе Републике Србије бр. 020-2229/3 од 16.12.2016. (који су саставни део документације Плана), 
на територији коју обухвата, налази се Споменик природе (СП) "Липа у Шапцу" 
(Тilia parvifolia Ehrh-sun. Tilia Cordata Mill, на кп.бр. 4644/1), која је планским решењем опредељена  
као јавна зелена, парковска површина). Површина споменика природе је пројекција крошње. 
 
Осим тога планским решењем под заштиту се ставља и: 
- стабло тисе (Тaxus Baccata), на припадајућој парцели Прве народне апотеке (кп.бр.4749/16) 
- сва постојећа стабла старија од 20 год. која се налазе на планираним јавним површинама 
(дрвореди, групације стабала и ост.), међу којим су најбројнији: платани (Platanus Occidentalis), 
нарочито на платоу уз ул.Трг ђачког батаљона, липе (Tilia Cordata,Tilia Grandifolia,Tilia Platyphyllos), 
брезе (Betula Alba), црвенолисне шљиве (Prunus Pissardii) и остала. 
 
 
 
 
 



          
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР 1- ЦЕНТАР 2” У ШАПЦУ 

 

46 
 

      
Споменик природе- Липа у Шапцу (кп. бр.4644/1)                           Стабло тисе (кп.бр.4749/16) 
 
 
 
Према условима добијених од Завода за заштиту природе Републике Србије, у границама плана 
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. 
 
Услови заштите природе дефинисани су као услови за: 
 
- уређење и коришћење простора (очување вредних амбијенталних и пејзажно вредних простора, 
историјског и културног наслеђа, прилагођавање концептуалног решења потенцијалима 
природних/блиско природних и створених вредности, зонирање функционално различитих намена, 
груписање компатибилних садржаја и активности), 
- избор намене, уз сагледавање свих аспеката простора у циљу остваривања потреба града, са 
утврђивањем ограничења, условности и могућности за уређење 
- озелењаве (максимално задржати укупну процентуалну заступљеност слободних зелених 
површина, уз могућност другачијег просторног распореда, озеленети све контакт зоне различитих 
намена, нарочито према саобраћајницама, изабрати биљни материјал уз поштовање не само његове 
функције, него имајући у виду и микроклиматске и друге еколошке функције, као што су хладовина, 
свежина, увећање влажности ваздуха, смањење температуре ваздуха и сл.), 
- дефинисање правила уређења и грађења (ускладити карактер и облик зелених површина са 
наменом, колским и пешачким прилазима, положајем спратношћу и изгледом објеката, планирати 
активне и пасивне зелене кровове на јавним, пословним и комерцијалним објектима, како би се 
повећао проценат укупних зелених површина, индекс заузетости обрачунати за све застрте 
површине на парцели, простор Споменика природе "Липа у Шапцу", уредити и користити у складу 
са прописаним режимом заштите). 
 
 
 
 
 
 
II 1.7.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту животне средине 
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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 1- 
Центар 2" у Шапцу ("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" бр.14/15),  
а имајући у виду циљ и визију уређења простора, одн. унапређење квалитета живљења и 
задовољавање потреба становника и посетилаца подручја подизањем нивоа опремљености, као 
унапређење елемената урбане структуре и даље урбане реконструкције територије у обухвату. 
У складу са Мишљењем Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове градске управе 
града Шапца, бр. 501-4-6/2015-08 од 26.03.2015, 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. 
Приликом израде Плана поштована је стрaтeгиja зaштитe живoтнe срeдинe, а која се заснива нa 
следећим нaчeлимa: рaзвoja, интeгрaлнoсти, прeдoстрoжнoсти, хиjeрaрхиje, кoрдинaциje и 
учешћа jaвнoсти. Приликoм даље просторне реконструкције предметног обухвата, одн. привoђeњa 
прoстoрa нaмeни и изгрaдњe нoвих oбjeкaтa, сагледан је могући утицaj концептуалних решења нa 
живoтну срeдину, као и прoгрaми и aктивнoсти нa спрoвoђeњу плaнa, нaрoчитo у oднoсу нa 
рaциoнaлнo кoришћeњe рeсурсa и eфикaснoст спрoвoђeњa мeрa зaштитe. 
Имајући у виду да је већи део простора у обухвату централна административно-пословна зона, 
све пословне активности, а посебно оне у зони пословања, морају бити у складу са доминантним  
и компатибилним наменама које су дефинисане овим Планом. Сваки инвеститор у пословној зони 
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. 
Мeрe зa смaњeњe зaгaђeнoсти живoтнe срeдинe утврђуjу сe путeм интeгрaлнoг плaнирaњa нaмeнe 
зeмљиштa у пре свега у циљу смaњeњa eмисиje зaгaђуjућих мaтeриja, пoбoљшaњeм eфикaснoсти 
кoнтрoлe квaлитeтa чинилaцa живoтнe срeдинe и укључивaњeм jaвнoсти у дoнoшeњe oдлукa пo 
питaњимa зaштитe живoтнe срeдинe 
Правилима уређења и правилима грађења овог плана утврђене су мере за максималну заштиту 
садржаја у оквиру планираних зона, укључујући и постојеће зоне заштите културно- историјског 
наслеђа. 
 
 
II 1.7.3.1. Опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећања позитивних утицаја  
на животну средину 
 
Зaштитa вaздухa, зaштитa oд букe, вибрација и јонизујућих зрачења 
Загађење ваздуха на подручју Плана, може се очекивати као последица емисије из индивидуалних 
ложишта током зимског периода и одвијања саобраћаја.  
У циљу заштите квалитета ваздуха, потребно је:  
- подићи степен комуналне хигијене;   
- извршити фазну реконструкцију насељских саобраћајница и изградњу планираних у складу са 
меродавним саобраћајним оптерећењем и тиме обезбедити бољу саобраћајну проточност;  
- извршити фазну реконструкцију постојећих и фазну реализацију планираних зелених површина 
свих категорија, према просторним и локацијским условима; 
- обострано/једнострано озелењавање саобраћајница свих рангова и категорија и озелењавање  
свих површина у функцији саобраћаја (паркинг -простора, платоа); 
- избор врста садног материјала прилагодити основној функцији – заштити од штетних утицаја и 
поправљању предеоних и пејзажних вредности (аутохтоне, брзорастуће, декоративне врсте високих, 
средњих лишћара и четинара, жбунасте врсте и травне површине); 
- подстицање коришћења еколошки прихватљивијих енергената, обновљивих извора енергије и 
увођење енергетске ефикасности; 
- смањење броја индивидуалних ложишта и котларница, развијање и фазно увођење система 
централизованог снабдевања енергијом; 
- успоставити мониторинг квалитета ваздуха према програму и то мoбилним мeрним стaницaма на 
више мерних места (нa рaскрсницaмa)  
 
 
- носиоци пројеката/оператери генератора буке су у обавези да примењују мера техничке заштите  
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од буке за све објекте и делатности генераторе буке; 
- заштиту од вибрација и јонизујућег и нејонизујућег зрачења обезбедити применом прописаних 
мера заштите (дефинисаним заштитним зонама трафо станица).  

 
Зaштитa вoдe и зaштитa зeмљиштa 
Мере заштите површинских и подземних вода се спроводи у складу са циљевима заштите животне 
средине и то: очувања живота и здравља људи, смањења загађења и спречавања даљег погоршања 
стања вода, обезбеђења несметаног коришћења вода за различите намене и сл.  
Мере заштите вода: 
- максимално уважавати актуелни водни режим површинских и подземних вода, као и режим 
отицања атмосферских вода 
- забрањено је директно и индиректно загађивање површинских и подземних вода, односно свaкo 
испуштaњe oтпaдних и фeкaлних вoдa (без предходног третмана), као и комуналног отпада  
- неопходна је даља изградња водоводне канализационе мреже, као и реализација атмосферске 
канализације, у складу са условима надлежног комуналног предузећа 
- са површина за паркирање и осталих површина на којима се може очекивати појава зауљених 
атмосферских вода, обавезно је каналисање и третман истих у сепаратору таложнику до захтеваног 
нивоа 
Мере заштите земљишта од загађивања и деградације обухватају:  
- организовано управљање отпадом на подручју Плана које подразумева прикупљање, примарну 
селекцију, транспорт и одлагање на трансфер станицу и даље, на регионалну депонију 
- контролу управљања отпадом и отпадним водама 

 
Другe мeрe зaштитe живoтнe срeдинe  
Остале меере заштите засноване су на следећим поставкама:  
- обeзбeђeњу нeсмeтaних услoвa зa рaд кoмунaлнe инспeкциje у свим oблaстимa кoje су дeфинисaнe 
зaкoнoм 
- правовременом, истинитом и кoнтинуирaнoм инфoрмисaњу jaвнoсти o стaњу живoтнe срeдинe;  
 
Упрaвљaњe зeлeним фoндoм 
Пoтрeбнo je дугoрoчнo плaнирaти изглeд и нaмeну постојећих и планираних зeлeних пoвршинa 
јавне намене, успoстaвити сaрaдњу jaвних институциja, инспeкциje и свих стaнoвникa у циљу 
oдрживoг oчувaњa и oплeмeњивaњa зeлeних пoвршинa нa лoкaлнoм нивoу, успoстaвити и рeдoвнo 
aжурирaти кaтaстaр зeлeних пoвршинa. 
 
 
 
 
 
Министарство одбране РС, Сектор за материјалне ресурсе,Управа за инфраструктуру, у складу са 
тачком 3. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова 
значајних за одбрану земље ("Сл. лист СРЈ", бр. 39/95), издало је Услове и захтеве за 
прилагођавање ПДР "Центар 1- Центар 2" у Шапцу  потребама одбране земље (П.бр. 3488-2 oд 
13.12.2016.9), као и Сагласност на планирано решење (П бр.3488-4/2016 од 10.01.2017.) 
У обухвату Плана је војни објекат "Ул. Јевремова бр.22" (ид.бр.0293), дефинисан као комплекс 
посебне намене. Закључком Владе Републике Србије, наведени комплакс је обухваћен 
списком непокретности, који нису неопходни за функционисање Војске Србије, а који се стављају  
у функцију прибављања неопходних средстава за спровођење реформе система одбране и 
побољшавање материјалног положаја Војске Србије -Мастер планом.  
 
У плану се за ове непокретности може дефинисати друга намена, уз напомену да се доношењу и 
реализацији планиских решења може приступити тек након предходне сагласности и мишљења 
Министарства одбране и регулисања својинских односа у складу са одредбама Закона о средствима 
у својини Републике Србије ("Сл. Гласник РС" бр. 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97), а у поступку пред 
Републичком дирекцијом за имовину РС. 
 
 
 
 
 

II 1.7.4. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 
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Планским решењем војни објекат "Ул. Јевремова бр.22" (одн. кп.бр. 2730 КО Шабац), задржан је у 
категорији јавног грађевинског земљишта, при чему се у потпуности задржава и постојећа -посебна 
намена. Према инструкцијама Плана генералне регулације "Шабац"- ревизија, објекат са припа- 
дајућом парцелом је део зоне градског центра (зоне централних функција), где није могуће 
дефинисати доминантну намену, тако да се као намена условљавају централне насељске 
функције, а као прeoвлaђуjућa нaмeнa: пoслoвaњe и jaвнe функциje. 
Осим тога, а у складу са Одлуком о утврђивању улице „Господар Јевремова“ у Шапцу за просторно 
културно историјску целину ("Сл. гласник РС", бр. 58/06), објекти лоцирани обострано у уличном 
низу у ул. “Господар Јевремова“, укључујући и објекат на кп.бр.2730 КО Шабац, су део просторно 
културно историјске целине улице “Господар Јевремова“ у Шапцу. Према тој одлуци ова зона се 
састоји од: просторне културно-историјске целине и заштићене околине просторне културно-
историјске целине. Одлуком су утврђене: мере заштите просторно културно-историјске целине и 
мере заштите заштићене околине просторне културно-историјске целине, које садрже мере 
заштите просторних структура и мере заштите за објекте.  
Објекат на припадајућој парцели бр. 2730 КО Шабац, планским решењем је дефинисан као објекат 
од вредности и као појединачни објекат и као део амбијемталне целине ул. “Господар Јевремова“, 
за који су мере заштите за објекте преузете из Одлуке о утврђивању улице “Господар Јевремова“ у 
Шапцу за просторно културно историјску целину и уграђене у План. 
 
До извршења власничке трансформације, земљиште Министарства одбране остаје у истом  
корисничком статусу (кп.бр.2730 КО Шабац је укњижена као државна својина РС, са правом  
коришћења Министарства одбране са целим правом коришћења -1/1). 
 
 
 
 
 
Национална стратегија за управљање ризиком има три основна дела: анализа опасности од 
акцидента; планирање мера превенције, приправности и одговора на акцидент и планирање мера 
отклањања последица од акцидента (санација). 
 
- Анализа опасности од акцидента садржи: идентификовање опасности (припрема, сакупљање 
података, идентификација и промена идентификације); анализа последица (припрема, приказ 
могућег развоја догађаја, моделирање ефекта и анализа повредивости); процена ризика (процена 
вероватноће настанка акцидента, процена могућих последица и оцена ризика). 
- Планирање мера превенције, приправности и одговора на акцидент садржи: превенција (мере и 
поступци превенције); приправност (план заштите од акцидента); одговор на акцидент (место и 
време акцидента, врсте опасних материја које су присутне, процена тока акцидента, процена ризика 
по околину и други значајни подаци за одговор на акцидент). 
- Планирање мера отклањања последица од акцидента (санација) садржи: план санације (циљеви и 
обим санације, снаге и средства на санацији, редослед коришћења, програм постстудијског 
мониторинга животне средине, трошкови санације, начин обавештавања јавности о протеклом 
акциденту); извештај о акциденту (анализа узрока и последица акцидента, развој и ток акцидент и 
одговор на акцидент, процена величине акцидента и анализа тренутног стања). 
 
Услови од интереса за безбедност територије се састоје у следећем: 
- ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне управе, органи локалне 
самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, дужни су да 
обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за 
заштиту; 
- зонирање територије према степенима угрожености и заштите у складу са местом и улогом коју 
поједини делови територије треба да имају, подразумева истовремено дефинисање услова и мера, 
обима и степена заштите, односно врсте заштитних објеката;  
- у сарадњи са сектором за ванредне ситуације МУП-а извршити процену степена угрожености и 
дефинисати зоне угрожености у границама предметног плана. 
Прoцeну угрoжeнoсти jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe 
изрaђуje у сaрaдњи сa нaдлeжнoм службoм, нaдлeжним oргaнимa aутoнoмнe пoкрajинe, oпштинским, 
oднoснo грaдским штaбoм зa вaнрeднe ситуaциje и другим стручним oргaнимa jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe и прeдлaжe нaдлeжнoм oргaну jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe.  
 

II 1.7.5. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ
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Плaнoм сe дeфинишу и следећи услови: 
- спровођење мера заштите и других задатака од интереса за цивилну заштиту вршити: 
организацијом, изградњом и уређењем насеља, привредних, комуналних и других објеката, 
развијањем цивилне заштите, заштитом објеката од општег и јавног интереса као и техничке 
документације неопходне за рад објеката и уређаја, 
- регулација јавних површина насеља и позиција грађевинских линија у односу на исту, oмoгућaвajу 
несметано функционисање свих служби у случају елементарних непогода, пожара  и ратних услова, 
- у постојећим објектима вишепородичног становања, постојеће подрумске просторије користити 
двонаменски: у случају потребе користити их као склоништа или као станарске оставе, или 
искладиштрење робе 
- у планираним вишепородичним или индивидуaлним стaмбeним oбjeктимa прeпoручује се изгрaдња 
пoдрумских прoстoриja нa лoкaциjaмa нa кojимa тo дoзвoљaвa ниво пoдзeмних вoдa; свака стамбена 
јединица трeбa дa имa минимално једно димњачко место (бeз oбзирa нa нaчин грejaњa) и једну 
оставу. 
 
У циљу заштите од акцидената и техничко технолошких удеса, приликом изградње и коришћења 
објеката неопходно је поштовати све позитивне законске прописе из те области: Закон о ванредним 
ситуацијама ("Сл. гласник РС" 111/09, 92/11 и 93/12) и др. 
 
 
 
 
 
II 1.7.6.1. Превентивне мере заштите од поплава 
- планом је предвиђено уређење терена, тако да су нивелациона решења у складу са дефинисаним 
  техничким решењима за одводњавање овог подручја 
- у оквиру границе обухвата плана, водоводна мрежа је доминантно изграђена.  
  У складу са планским решењем потребно је њено даље проширење, као и текућа  реконструкција  
  и замене дотрајалих цеви на систему. 
- обавезно изпоштовати заштитне зоне цевовода, које су дефинисане посебним условима у 
  поглављу “Урбанистички и други услови за изградњу површина и објеката јавне намене, саобра- 
  ћајне мреже и остале инфраструктуре“. 

 
II 1.7.6.2. Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности  
Ове мере пoдрaзумeвajу: поштовање степена сеизмичности од 70+ и 70- MKS приликом пројектовања, 
извођења или реконструкције објеката и свих других услова дефинисаних геолошким условима.  
У склaду сa Сеимичким услoвимa кoje je утврдиo Рeпублички сеизмолошки зaвoд из Бeoгрaдa,  
бр. 02-626/16 oд 29.11.2016.г., за потребе пројектовања и изградње са пропадајућом 
инфраструктуром, за ПДР “Центар 1- Центар 2“ у Шапцу, утврђене су регионалне вредности 
очекиваних макс. параметара осциловања тла на површини терена. 
 
Основа за пројектовање по ЈУС стандарду, важећој законској регулативи у Србији, је сеизмички 
интензитет приказан на Сеизмолошкој карти за повретни период од 500 год. Према пропису: 
Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима 
("Сл. лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). На картама су приказани очекивани 
макросеизмички интензитети на површини терена за каракарактеристично тло. 
По ЕН1998-1 улазни параметри за сеизмичку анализу при пројектовању, изведени су из услова 
да се објекат, просечног века експлоатације од 50 год., не сруши, одговара сеизмичном дејству 
са вероватноћом превазилажења од 10% у периоду од 50 година. Овај земљотрес има повратни 
период од ТNCR= 475 година. Други услов садржан је у захтеву да се ограничена оштећења 
могу јавити само као последица дејсрва земљотреса за који постоји вероватноћа да буде 
превазиђен од 10% у периоду од 10 година, одн. земљотресом који има просечан временски 
период од 95 година. 
 
 
 
 
 
 

II 1.7.6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА  
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За потребе сагледавања сеизмичког хазарда на локацији ПДР „Центар 1- Центар 2“ у Шапцу 
израђене су: Карта епицентра земљотреса Мw ≥ 3,5 на локацији објеката (Прилог 1), Карта 
сеизмичког хазарда за повратни период од 475 год. (Прилог 2), Карта сеизмичкох хазарда за  
за повратни период од 475 год. на површини терена за емпиријски процењене параметре: 
средњу брзину локалног тла до дубине од 30m и одговарајући динамички фактор амплификације  
за максимално хоризонтално убрзање PGA, на локацији објекта изражено интензитетом 
земљотреса у степенима ЕМЦ- 98 скале (Прилог 3), Табела нумеричких вредности сеизмичког 
хазарда за повратни период од 475 год. на површини терена планске документације (Прилог 4) 
и Табела епицентара земљотреса који се налазе на локацији објекта (Прилог 5). 
 
(Сви наведени прилози приложени су у документацији Плана, као део Сеизмолошких услова.) 
 
Прилог 3 
Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 год. на површини терена за 
ПДР „Центар 1- Центар 2“ у Шапцу 
                                                             
               

                                           
                                     

                               
 
 
 
Препоруке: 
Параметре са карте дате у ПРИЛОГУ 3. користити као мере ограничења употребе простора у 
поступку просторног планирања. На простору обухвата плана при прорачуну конструкције објеката 
морају се применити одредбе које се односе на прорачун, а садржане су у Правилнику ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90), чланови 7. и 8. Правилника ("Сл. лист СФРЈ", бр. 31/81, 
49/82, 29/83, 21/88 и 52/90), обавезују на израду сеизмичке микрорејонизације-сеизмичког микро-
зонирања у припреми техничке документације као подлоге за израду главног пројекта. 
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II 1.7.6.3. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд пoжaрa 
 
Техничким условима МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у 
Шапцу, бр. 217-11768/16-1 од 22.11.2016. дефинисано је следеће: 
 

- Пре издавања локацијских услова потребно је од стране органа надлежног за заштиту од 
пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за 
безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима 
у складу са одредбама чл.6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим 
гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) и одредбама чл.16, став 1, Уредбе о локацијским 
условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/15 и 114/15) 

- У поступку прибављања локацијских услова, потребно је од стране органа надлежног за 
заштиту од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и 
експлозија, сходно чл.16 став 2 Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/15  

      и 114/15), узимајући у обзир да због специфичности објеката ПДР не може садржати све 
      неопходне могућности, ограничања и услове за изградњу објеката, одн. све услове заштите 
      од пожара и екслозија 
-     У погледу обезбеђења испуњености основних захтева заштите од пожара, приликом 
      пројектовања и изградње објеката и то на начин утврђен посебним прописисм и стандардима 
      којима је уређена област заштите од пожара и експлозија и проценом ризила од пожара 
      којом су исказане мере заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и 
      опремање заштитним системима и уређајима, објекти морају бити изведени у складу са 
      Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15) 
- Фазну градњу, уколико ће градња трајати дуже, предвидети на начин да свака фаза 

представља техничко- технолошку целину, која може самостално да се користи 
- Објектима обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са одредбама 

Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое  
- за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ", 

бр.8/95) 
- Реализацију пословног и јавног дела објекта, извршити у складу са одредбама SRPS TP 21 
- У делу објекта у ком је предвиђено угоститељство придржавати се одредби Правилника 

о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара ("Сл. гласник РС", 
бр. 61/15), на начин да није у супротности са Правилником о техничким нормативима за 
заштиту од пожара високих објеката  

- У делу објекта у коме је предвиђено гаражирање, придржавати се одредби Правилника о 
техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 
експлозија ("Сл. лист СЦГ", бр. 31/05) 
Обезбедити одговарајућу хидрантску мрежу, која се пројектује у складу са Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. листСФРЈ", бр. 30/91) 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од 
пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ", бр. 24/87) 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонске 
мреже и припадајућих трансформаторских станица ("Сл. лист СФРЈ", бр. 13/78 и 37/95) 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53 и 54/88 и 28/95) 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту од објеката од 
атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96) 

- Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима 
за стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 87/93) 

- Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима 
за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/93) 

- Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким мерама 
за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова ("Сл. лист СФРЈ", бр. 41/93) 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електро-енергетска 
постројења називног напона изнад 1000V ("Сл. лист СФРЈ", бр. 4/74, 13/78 и ("Сл. лист СРЈ", 
бр. 61/95) 

- Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електро-
енергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 74/90) 
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Одредбе чл.30 Закона о заштити од пожара дају могућност да се у недостатку позитивних 
прописа у Републици Србији, може прихватити доказивање испуњености захтева заштите од 
пожара и према страним прописима и стандардима, као и према признатим методама прорачуна 
И моделима уколико су тим прописима предвиђени. 
Сагласно са одредбама чл.123 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), чл.38  Правилника о спровођењу 
обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/15) и чл. 33 и 34. Закона о 
заштити од пожара, потребно је доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, а пре 
отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, ради провере примење-
ности датих услова и усклађености са осталим планским актима у поступку обједињене 
процедуре. 

 
 

II 1.7.6.4. Превентивне мере заштите од ветра  
Ове мере подразумевају: грађевинско-техничке мере које треба примењивати код изградње објеката 
у односу на дату ружу ветрова, као и урбанистичких и других услова и мера дефинисаних у поглављу 
"Систем зелених површина“. 
 
 
II 1.7.6.5. Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферилија  
подразумевају: уређење и одржавање свих саобраћајних површина. Сваки објекат мора бити 
опремљен громобранском инсталацијом.  
(Рeпублички хидрoмeтeoрoлoшки зaвoд из Бeoгрaдa није дефинисао услове за изградњу и уређење 
предметног плана у Законом предвиђеном року.)  
 
 
 
 
 
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 Града Шапца), 
подручје Плана највећим делом заузима зоне рејона: III, IV, V и VI Рејонизација је извршена по 
редоследу повољности терена за изградњу, узевши у обзир све утицајне параметре тла, стена и 
терена, као и опште услове изградње, заштите и експлоатације објеката.  
Део територије у обухвату Плана је у инжењерско геолошком рејону V. 
 
Рejoн V 
Инжeњeрскoгeoлoшки рejoн V oбухвaтa aлувиjaлну зaрaвaн измeђу дeлoвa рejoнa IV и нa зaпaднoм 
дeлу Града, у тeрeну сa ндмoрскoм висинoм дo 80m. Гeoлoшки прoфил тeрeнa изгрaдjуjу 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 дeфoрмa-
билнoсти, 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 1m 
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. 

II 1.7.7. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
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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;   
- обjeкти 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; 
 
 
 
 
 
 
Приликом пројектовања и изградње површине јавне намене и објекта који је у јавној употреби, као и 
приликом реконстуркције постојећих објеката јавне намене неопходно је применити одредбе 
Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 
осигурава приступачност -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). 
Према правилнику, приступачност се односи на зграде јавне и пословне намене, објекте за јавну 
употребу (улице, тргови, паркови и сл.), као и на стамбене и стамбено пословне зграде са десет и 
више станова. 
Обавезно изпоштовати следеће елементе приступачности за: савлађивање висинских разлика 
(рампе, лифтови, подизне платформе), кретања и боравак у простору (стандарди за просторе, 
просторије и опрему, уређаји за управљање и регулацију инсталација), коришћење јавног саобраћаја 
(тротоари, пешачке стазе, пешачки прелази и острва, паркинзи, стајалишта, урбани мобилијар). 
системи за орјентацију -знакови и табле за обавештавање и натписне плоче, морају бити видљиви, 
читљиви и препознатљиви. 
 
1/ Елементи приступачности за савлађивање висинских разлика 
▪ Прилази до објекта  
Прилаз до објекта предвиђа се на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена или је мање 
уздигнут у односу на терен. Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до 
објекта врши се:  
- рампама за пешаке и инвалидским колицима, за висинску разлику до 76cm;  
- спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од 76cm.  
 
▪ Рампе за пешаке  
Савладавање висинских разлика до 76cm између две пешачке површине и на прилазу до објекта 
врши се применом рампи тако да:  
- нагиб рампе није већи од 5% (1:20), а изузетно може износити 8.3% (1:12) за кратка растојања  
(до 6m)  
- највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15m 
- рампе дуже од 6m, а највише до 9m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима 
најмање дужине 150cm  
- најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз износи 90cm, а уколико је двокрака чиста 
ширина рампе износи мин. 150cm, са подестом од мин. 150cm;  
 

II 1.7.8. УСЛОВИ  КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ 
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ ПРИСТУПАЧНОСТИ 
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- рампе су заштићене са спољних страна ивичњацима висине 5cm, ширине 5-10cm и опремљене са 
обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70cm, одн 90cm  
- рукохвати треба да буду непрекидни и да се протежу најмање 30cm испред почетка и иза 
завршетка рампе 
- рукохват треба да буде добро причвршћен за зид (носач), а завршеци рукохвата да буду окренути 
према зиду, односно према носачу 
- боја шипке треба да буде у контрасту са бојом позадине  
- рукохвати су пречника 4cm, обликовани на начин да се могу обухватити дланом  
- рукохвати су постављени на две висине, од 70cm и од 90 cm, продужени у односу на наступну 
раван рампе за 30cm, са заобљеним завршетком  
- на огради рампе која се налази у спољном простору, рукохват је изведен од материјала који није 
осетљив на термичке промене  
- ограду са испуном од стакла потребно је уочљиво обележити 
- површина рампе је чврста, равна и отпорна на клизање 
- површине рампи могу бити у бојама које су у контрасту са подлогом;  
- за савладавање већих висинских разлика, могу у посебним случајевима из прве ставке “Рампе за 
пешаке“, применити двокраке рампе са одмориштем између супротних кракова, обезбеђене оградом, 
рукохватима или зидовима  
- подести на двокраким рампама морају бити 150 cm са 170 cm како би се обезбедио простор за 
окретање инвалидских колица 
- изузетно, уколико постоје услови, рампа може савладавати и висинске разлике веће од 76cm.  
 
▪ Степенице и степеништа  
Приступачност степеница и степеништа, пројектује се и изводи тако да:  
- најмања ширина степенишног крака буде 120cm  
- најмања ширина газишта буде 33cm, а највећа дозвољена висина степеника буде 15cm 
- чела степеника у односу на површину газишта буду благо закошена, без избочина и затворена  
- површина чела и руб степеника је у контрастној боји у односу на боју газиште 
- између одморишта и степеника на дну и врху степеништа постоји контраст у бојама 
- приступ степеништу, заштитне ограде са рукохватима и површинска обрада газишта испуњавају 
услове предвиђене за рампе из ставке “Рампе за пешаке“ 
- површина пода на удаљености од најмање 50cm од почетка силазног крака степеништа има 
различиту тактилну и визуелну обраду у односу на обраду подеста  
- степеник у дну степенишног крака буде увучен у односу на површину којом се крећу пешаци испред 
споменутог крака  
 
▪ Лифт  
Савладавање етажних висинских разлика у стамбеним зградама где постоји могућност за проје-
ктовање једноставно прилагодљивих станова и објектима за јавно коришћење, врши лифтовима, 
тако да:  
- прилаз лифту на нивоу улаза у зграду има слободан простор димензија најмање 150 х 200cm, при 
чему је подна површина на удаљености од најмање 50 cm од врата лифта различите тактилне и 
визуелне обраде у односу на околну подну површину  
- унутрашње димензије кабине лифта износе најмање 110 х 140cm;  
- врата кабине лифта, која су смичућа или се отварају према спољној страни, имају ширину чистог 
отвора најмање 80cm и обојена су контрастном бојом у односу на боју околног зида  
- преклопно седиште у кабини поставља се на висини од 50cm и опремљено је са две стране, 
рукохватом на висини од 90cm  
- команде (дугмад) постављају се на висини од 90cm до 120cm од пода, а унутар кабине на 
удаљености 40cm од угла кабине. Све команде су изведене са рељефним ознакама и контрастним 
бојама у односу на подлогу, с тим што је команда нивоа улаза у зграду различита по додиру и боји  
од осталих команди на контролној табли  
- лифт има звучну и визуелну сигнализацију за означавање спрата на који лифт стиже  
- подешено довољно трајање отварања врата у пуној ширини и могућност контроле отварања врата 
помоћу одговарајућег уређаја, ако је предвиђено аутоматско отварање и затварање врата  
- под кабине лифта треба да буде отпоран на клизање као и да осветљење кабине омогућава 
задовољавајућу видљивост без рефлексије 
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За савлађивање висинских разлика у стамбеним зградама и стамбено пословним зградама и 
објектима за јавно коришћење, ако није могућа степеница, степеништа или рампи, примењују се 
подизне платформе. 
За савлађивање висинских разлика у стамбеним објектима између спратова, могу се изузетно  
примењивати посебни лифтови у облику седишта или платформр, који се крећу преко кракова 
степеништа, ткв. “ескалифтови“. 
 
▪ Вертикално подизне платформе  
Савладавање висинских разлика, у случају када не постоји могућност савлађивања ове разлике 
рампама, степеницама и степеништем, врши се подизним платформама. Подизна платформа 
предвиђа се као плато величине најмање 110cm до140cm са погонским механизмом, ограђена 
заштитном оградом до висине од 120cm, пресвучена и опремљена материјалом који не клизи, 
опремљена прекидачима за позив и сигурносним уређајем.  
 
▪ Косо подизна склопива платформа  
Косо подизна склопива платформа користи се као елемент приступачности за потребе свладавања 
висинске разлике веће од 120cm у унутрашњем или спољашњем простору, искључиво у стамбеним 
јединицама. Косо подизна склопива платформа поставља се на бочне зидове степеница или 
степенишну ограду, која се води дужином целог степеништа, а мора имати: плочу платформе 
величине најмање 90 × 100cm, бочну подну преклопну заштиту висине 20cm и преклопни заштитни 
рукохват, а опремљена је склопивим седиштем. 
 
2/ Елементи приступачности за кретање и боравак у простору 
- стамбене зграде и објекти за јавно коришћење  
Прилазни простор у грађевину је улаз до којег се долази директно с јавне пешачке површине или 
уз помоћ елемената приступачности за савладавање висинских разлика. 
Приступачан улаз у зграду пројектује се и изводи тако да: 
- испред улазних врата буде раван пешачки плато димензија мин. 150 x 150cm 
- светла ширина улазних врата најмање 90-120cm а код јавних објекета најмање 183cm. 
Најмања дубина ветробранског простора, ако се овакав простор предвиђа за случај да се спољна и 
Унутрашња врата отварају у истом смеру, износи 240cm а за случај да се и једна и друга врата 
отварају према простору ветробрана износи најмање 300cm. 
Ако зграда има више спољних улаза, предходно наведене услове мора испуњавати најмање један 
улаз, који се означава знаком приступачности особама са инвалидитетом 
- ветробрански простор се продужава према унутрашњем делу зграде за најмање 90cm од равни 
унутрашњих врата 
- омогућава се аутоматско отварање врата помоћу “контакт“ тепиха, постављеног с обе стране врата 
у дужини од по 152cm, ако је предвиђен такав начин отварања врата 
- под ветробрана је у нивоу улазног хола, одн. степенишног простора зграда, а уколико се висинске 
разлике подова не могу избећи, оне се савладавају помоћу равног подеста у нивоу пода ветробрана 
који је дугачак мин. 150cm и рампе, одн.степеница. Подлога мора бити отпорна на клизање, а 
отирачи од чврстог материјала, постављени тако да њихова површина буде у нивоу пода 
- све стаклене површине су од неломљивог стакла и обезбеђене физичком запреком на висини од 
90cm и означене на висини од 140-160cm 
- улаз у зграду буде наткривен увлачењем у објекат или надстрешницом, и довољно уочљив 
 
3/ Елементи приступачности јавног саобраћаја 
▪ Тротоари и пешачке стазе  
- тротоари и пешачке стазе треба да буду приступачни, у простору са међусобно повезани и прила-
гођени за орјентацију и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно до 8.3% (1:12) 
- највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2% 
- шеталишта у оквиру јавних зелених и рекреативних површина су осветљена, означена и са обе- 
збеђеним местима за одмор са клупама дуж правца кретања.Клупе треба да имају седишта на 
висини од 45cm и рукохвате на висини од 70cm, изнад нивоа шетне стазе у 50% од укупног броја 
клупа. Поред клупа се обезбеђује простор површине 110 x 140cm за смештај помагала за кретање 
- ради несметаног кретања ширина уличних тротоара и пешачких стаза износи 180cm а изузетно 
120cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи мајмање 90cm 
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- површина шеталишта је чврста, равна и отпорна на клизање. Профили решетки, поклопаца и 
шахтова треба да буду безбедни за кретање учесника у саобраћају 
- на трговима или другим великим пешачким површинама, контрастом боја и материјала обезбе- 
ђује се уочљивост главних токова и њихових промена у правцу 
- у коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни панои или друге 
препреке, а постојеће препреке се видно обележавају 
- делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и доњи делови 
крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250cm 
У односу на површину по којој се пешак креће 
 
▪ Пешачки прелази и пешачка острва 
- место пешачког прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара 
- прешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару 
- пешачке прелазе опремљене светлосним сигналима, потребно је опремити светлосном сигнали- 
зацијом са најавом и звучном сигнализацијом  
- прелаз кроз пешачко острво у средини коловоза изводи се без ивичњака, у нивоу колковоза 
и у ширини пешечког прелаза 
- за савлађивање висинске разлике између тротоара и коловоза, користе се закошени ивичњаци  
који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагобом закошеног 
дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво, у изузетним случајевима до 10% 
- површина пролаза кроз пешачко острво изводи се са тактилним пољем безбедности/упозорења, 
на целој површини пролаза кроз острво 
- закошени део пешачке стазе на месту прелаза на коловоз, једнак је ширини пешачког прелаза 
- површина закошеног дела пешачке стазе на месту прелаза на коловоз, изведена је са тактилним 
пољем безбедности/упозорења 
 
▪ Места за паркирање 
- места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом предвиђају се у близини улаза 
у стамбене зграде, објекте за јавно коришћење и др. Објеката и означавају се знаком приступачности  
- места за паркирање треба да испуне следеће услове: 
  1/ најмања укупна површина места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом 
   износи 370 x 480cm 
  2/ место за паркирање два аутомобила које се налази у низу паркиралишних места управно на 
  тротоар, величине је 590 x 500cm 
  3/ ако паркиралиште није изведено у истом нивоу са оближњом пешачком стазом, тада се излаз 
  са паркиралишта обезбеђује спуштеном пешачком стазом максималног нагиба од 8,3% и 
  минималне ширине најмање 140cm, колико износи слободан простор за маневрисање 
  4/ приступачно паркинг место мора увек да се пројектује у хоризонталном положају, а никад на 
  уздужном нагибу. Дозвољен је само одливни попречни профил од максимално 2% 
  5/ приступачно паркинг место треба да има директну пешачку везу између пројектованог слобо- 
  дног простора за маневар и најближе пешачке стазе, без изласка на коловоз, у складу са  
  препорукама датим за пешачје стазе 
  6/ потребно је обезбедити приступачан пешачки приступ аутоматима или шалтеру за продају 
  паркинг карата, у складу са препорукама за шалтере и уређаје у објектима 
  7/ за јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и 
  стамбене и стамбено пословне зграде са 10 и више станова, најмање 5% места од укупног броја 
  места за паркирање, а најмање једно место за паркирање особа са инвалидитетом 
  8/ на паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу 
  прехрамбених производа, пошту, ресторан, дечји вртић, најмање једно место за паркирање возила 
  особа са инвалидитетом 
  9/ свако паркиралиште које је обележено, мора имати најмање једо приступачно место за 
  Паркирање 
 
▪ Стајалишта јавног превоза 
- на стајалиштима јавног превоза, предвиђа се плато (перон) за пешаке најмање ширине 300cm, а 
прилазне пешачке стазе треба да буду изведене у истом нивоу, без денивелација, према препо- 
рукама за пешачке стазе 
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- уколико плато стајалишта јавног превоза није у истом нивоу са пешачком стазом, приступ 
платформи обезбедиће се спуштањем стазе или платформе макс. нагиба 10%, или помоћу рампе 
макс. нагиба 5% и миним. ширине 120cm 
- зона уласка у возило јавног превоза испред предњих врата возила, визуелно се обележава 
контрастом и изводи се тактилним пољем безбедности, минималне површине 90 x 90cm које је 
повезано са системом тактилне линије вођења 
 
▪ Раскрсница 
- на раскрсници пешачки прелаз мора имати приступачни семафор са звучном сигнализацијом и 
тактилно поље безбедности/упозорења у ширини спуштеног дела пешачког прелаза 
 
 
 
Антрометријске величине*                                           Кретање слепих и слабовидих* 
(* све мере су дате у центиметрима (cm))                        (* све мере су дате у центиметрима (cm)) 
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Пешачки прелази и пешачка острва                                  Места за паркирање 
 

      

 

 
 
 
 
Законом о планирању и изградњи, сви објекти високоградње, 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. 61/2011). 
 
Наведени Правилник ближе прописује енергетске захтеве за нове и постојеће објекте. У циљу 
постизања енергетске ефикасности зграда, дефинишу се: орјентација и функционални концепт 
зграде, фактор облика зграде, начин коришћења природног осветљења и осунчања, оптимизација 
система природне вентилације и структуре зграде, услови за коришћење пасивних и активних 
система, услови за коришћење вода, параметри за постизање енергетске ефикасности постојећих 
и новопројектованих зграда. 
 
 
 
 
 
 

II 1.7.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И 
КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ  
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Oвај Правилник примењује се на:  
- изградњу нових зграда  
- реконструкцију, доградњу, обнову, адаптацију, санацију и енергетску санацију постојећих зграда;  
- зграде или делове зграда које чине техничко-технолошку или функционалну целину, а које се 
продају или дају у закуп 
 
Одредбе овог Правилника не примењују се на:  
- зграде за које се не издаје грађевинска дозвола  
- зграде које се граде на основу привремене грађевинске дозволе, као и зграде које се граде на 
основу грађевинске дозволе за припремне радове 
- радионице, производне хале, индустријске зграде које се не греју и не климатизују  
- зграде које се повремено користе током зимске и летње сезоне (мање од 25% времена трајања 
зимске односно летње сезоне).  
 
Приликом извођења радова на реконструкцији и санацији фасада објеката, дозвољено је: 
постављање спољашњих термоизолационих облога и ако прелази границу катастарске парцеле 
према јавној површини до максимално 20cm (уз услов да је обезбеђена минимална ширина тротоара 
од 1,5m минимални приступ у појединачну парцелу од 2,5m и минимална ширина колско пешачке 
површине од 5,0m). Под истим условима се дозвољава и постављање "зелених/озелењених фасада" 
(вертикалних вртова) у свим градским целинама, a на равним крововима се дозвољава постављање 
"зелених кровова". Осим примене грађевинских материјала који испуњавају захтеве енергетске 
ефикасности, на објектима становања у обухвату Плана је дозвољено постављање уређаја и 
апарата који омогућавају коришћење обновљивих извора енергије (соларних колектора на кровним 
површинама и топлотних пумпи, у оквиру сопствених парцела).  
 
 
II 1.7.9.1. Урбанистичке мере за постизање енергетске ефикасности зграда 
 
Код обезбеђивања ефикасног коришћења енергије у зградама, са аспекта просторног планирања, 
релевантни су параметри:  
- климатски услови локације 
- оријентација и намена зграда 
- могућности коришћења обновљивих извора енергије 
 
Урбанистичке мере за постизање енергетске ефикасности зграда базирају се на принципу пасивног 
коришћења соларне енергије. Употребом сунчеве енергије уз помоћ пасивних соларних система 
треба повећати топлотне добитке у зградама зими, и системима термичке контроле спречити 
прекомеран упад сунчевог зрачења у зграду лети. 
При новој парцелацији позиционирање парцеле и зграде треба прилагодити принципима проје-
ктовања енергетски ефикасних зграда, у мери у којој урбанистички услови то дозвољавају. 
Најпогоднији облик парцеле је правоугаони, који је широм страном позициониран у правцу исток-
запад и ужом страном у правцу север-југ. Урбанистичке мере обухватају такође и правилан избор 
оријентације зграде у односу на облик и конфигурацију локације и парцеле. 
На равним теренима вишеспратне зграде треба позиционирати на северној, а ниже објекте на  
јужној страни локације. 
Уколико урбанистички услови захтевају постављање виших објеката на јужну страну парцеле, 
потребно је правилно одредити растојање између објеката, како сенка објеката на јужној страни 
парцеле не би заклањала ниже објекте који се налазе на северном делу парцеле.  
Оријентацију улица и јавних простора треба прилагодити принципима енергетске ефикасности, што 
подразумева да приликом израде урбанистичких планова треба водити рачуна о правцу домина-
нтних ветрова у току зимског и летњег периода. Потребно је обезбедити заштиту од хладних ветрова 
зими и ефикасно користити летње ветрове за хлађење. Деловање ветрова на локалитету појачава  
се услед покренутости терена. У нижим деловима или на узвишењима температуре ваздуха су ниже. 
 
Урбанистичке мере за постизање енергетске ефикасности зграда, у највећој мери се могу применити 
при пројектовању породичних стамбених објеката, мање при пројектовању насеља са вишепо-
родичким стамбеним објектима, а у најмањој мери при интерполацији новопројектованих објеката, 
између постојећих зграда. 
 



          
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР 1- ЦЕНТАР 2” У ШАПЦУ 

 

61 
 

 
 
II 1.7.9.2. Архитектонско-грађевинске мере за постизање енергетске ефикасности зграда 
 
Архитектонско-грађевинским мерама потребно је спречити прекомеран пролаз топлоте кроз фасадне 
и преградне конструкције зграде у току зиме и омогућити акумулирање топлоте у згради. На овај 
начин могуће је уштедети енергију потребну за грејање зграда у току зиме и спречити прегревање 
просторија зграде у току лета. 
Архитектонско - грађевинске мере подразумевају: 
- правилно димензионисање и обликовање зграда, што подразумева компактан облик зграде и мањи 
фактор облика. Фактор облика зграде је за породичне објекте неповољнији у односу на више 
стамбене зграде. Код породичних стамбених зграда он може да буде и већи од 1,0 док у 
случају више стамбених зграда може износити и само 0,25. Фактор облика зграде је један од  
главних узрока веће потрошње топлотне енергије за грејање простора стамбених објеката 
- топлотно зонирање зграде, које може бити концентрисано, линеарно и вертикално  
- већу топлотну изолацију фасадних преграда зграде 
- уградњу прозора са најмање троструким застакљењем, која одговара пасивном захвату сунчеве 
енергије 
- спречавање прегревања просторија зграде у летњим месецима, због утицаја директног сунчевог 
зрачења (коришћење покретних надстрешница) 
- веће остакљење јужне фасадне површине због пасивне употребе сунчевог зрачења 
- стално регулисање вентилације зграде (примена пасивног природног система вентилације) 
- заштиту топлотно изолационих материјала од влажења 
- спречавање топлотних мостова 
- могућност примене покретљивих термоизолационих елемената у току ноћи (примена капака, итд.) 
- смањење топлотних губитака у топлотном систему за грејање 
- адекватну термичку масу која представља делове термичког омотача и структуре зграде од 
материјала и у дебљини који омогућавају акумулацију топлоте  
- примену конструкција за пасиван захват сучевог зрачења (стаклена веранда, термоакумулациони 
Тромбе-Мицхелов зид, водени зид, термоакумулациони зид са складиштем топлоте, итд.). 
 
Осим наведеног Правилника, за потребе израде плана, коришћен је и документ “Енергетска политика 
Града Шапца“, који садржи циљеве, приоритете и инструменте за спровођење енергетске политике, 
као и њена стратешка опредељења и циљеве. 
Овим документом се дефинишу циљеви енергетског развоја, као и начин и активности за њихово 
остваривање.  
Свакако треба нагласити приоритете у реализацији енергетске политике и стратешка опредељења 
за имплементацију енергетске политике Града. Приоритети су: сигурност у снабдевању, дугорочна 
стабилност цене топлоте и смањење трошкова грејања, одржив енергетски развој и подршка развоју 
тржишта енергетских услуга.  
 
Као стратешка опредељења афирмисани су: одржавање, ревитализација и модернизација постојеће 
енергетске инфраструктуре, енергетских система и комуналних и јавних система који троше енергију 
у циљу рационализације потрошње енергије, смањења опера-тивних трошкова и безбеђивања пуне 
погонске расположивости, промоција мера енергетске ефикасности на примеру јавних објеката, 
подршка примени модерних технологија за ефикасно коришћење енергије као што су примена 
комбиноване производње електричне енергије и топлоте и комбиноване производње електричне 
енергије, топлоте и хлађења или за потребе процеса, а све у циљу јачања привредних активности и 
подизања конкуретности локалне привреде, као и сарадња са институцијама државне управе, 
националним и регионалним финансијским институцијама , образовним институцијама , 
организацијама цивилног друштва, струковним организацијама и свим другим субјектима у циљу 
успешног спревођења енергетске политике и својених приоритета. 
 
     
 
 
Наведена правила имају за циљ да обезбеде стандардно добру слику града и амбијенте који неће 
бити у сфери неукуса и кича.  
Правила су сугеришућа и односе се на све објекте и целине.   
 

II 1.7.10. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ И ПРАВИЛА ЗА УЛЕПШАВАЊЕ ГРАДА 
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- поштовање контекста 
У процесу пројектовања и изградње новог амбијента или објекта, морају бити изпоштовани контекст 
и окружење у зони у којој су планирани, што значи да нова интервенција треба да буде усклађена са 
доминантном стилском орјентацијом која је контекстуално релевантна. 
- поштовање изворног архитектонског стила 
Приликом додавања било каквих делова на постојеће објекте (надградњи, адаптација, рестаурација, 
затварање или отварање разних делова зграде, мењања крова и ост.), постојећи архитектонски  
стил мора се поштовати, уз максимално усаглашавање са елементима постојећег објекта. 
- поштовање изворне фасаде   
Приликом довољених прерада и поправки на објектима који уживају неки вид заштите, изворна 
фасада се мора очувати, што значи да архитектонсака и колористичка решења која се предлажу као 
интервенција на објекту, морају да прате изворна решења. Није дозвољена колористичка прерада, 
додавање боја и украса који нису постојали на оригиналном објекту 
- улепшавање дворишних фасада 
Како и дворишне фасаде и калкани зграда учествују у формирању слике града, потребно је и ове 
површине буду обрађене на адекватан начин, како не би угрозиле естетске вредности околних 
зграда. 
- спречавање кича  
Нови амбијенти и објекти не би смели да се формирају на бази оних елемената и композиција које 
воде ка кичу, као квазимодернистичкој архитектури, нападном фолклоризму, декоративној фасадној 
пластици засновананој на префабрикованим “стилским“ елементима (бетон, пластика, гипс, 
вештачки камен и остали материјали), архитектонски насилном претварању равних у косе кровове. 
- употреба корективног зеленила 
Употреба корективног зеленила за корекцију ликовно архитектонских недостатака постојећих 
објеката је прихватљива и препоручује се. У том смислу се афирмише вертикално озелењавање, 
озелењавање кровова и сл. 
- улепшавање јавних простора 
Подразумева две основне мере: ослобађање јавних простора неадекватне и естетски неприхва-
тљиве урбане опреме и неодговарајућих садржаја (киосци и баште угоститељсих објеката, који 
су непримерени простору) и постизање јединственог и контролисаног уређења ових простора, 
наглашавајући његову естетску димензију. Посебну пажњу посветити ноћном осветљењу, 
коришћењем усмерених типова осветљења за маркирање објеката или декоративних елемената на 
фасадама, осликавање муралима и ост. 
 
 
 
 
 
 
 
 
План детаљне регулације се спроводи директно на деловима у којима не долази до промене 
регулације. 
Даље спровођење је дефинисано Законом о планирању и изградњи, и подразумева добијање 
Локацијских услова за сваку грађевинску парцелу.  
  
 
 
 
 
 
Израда урбанистичких пројеката: 
- за инфраструктурне мреже и објекте који се налазе се у оквиру површина јавне намене, а чије трасе  
и профили нису дефинисани овим Планом, или уколико се у оквиру планиране регулације јавних 
саобраћајних површина, врши прерасподела/измена планираних садржаја и инфраструктурног 
опремања (коловоз, тротоар, паркинзи, позиција инфраструктуре), израда урбанистичког пројекта је 
обавезна.  
Линијска инфраструктура ван зона јавног земљишта, на приватном земљишту ће се градити на 
основу уговора о установљавању права службености. 
 

II 1.8. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 

II 1.8.1. ЗОНЕ ДИРЕКТНОГ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА  

II 1.8.2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА 
ДОКУМАНТАЦИЈА ИЛИ ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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- испод површина јавне намене оставља се могућност изградње објеката у јавној својини, као што  
су објекти урбане инфраструктуре, одн. јавни инфраструктурни објекти (подземне гараже, паркинзи, 
пролази и ост.), за шта је потребна израда урбанистичког пројекта 
- оставља се могућност реализације јавне гараже, уз изграђени кошаркашки терен (кп.бр. 4746/1, 
4747/1, 4748, 4747/4 и 4705), уз услов обавезне израде Урбанистичког пројекта 
- инвеститор може захтевати израду урбанистичког пројекта и ради урбанистичко архитектонског 
обликовања површина јавне намене, провере решења локације или разраде специфичних захтева 
 
Орган локалне самоуправе, у случајевима специфичних захтева, може захтевати израду 
урбанистичких пројеката (комплексна питања прикључења објекта на мреже и објекте 
инфраструктуре, уклапање објекта у насељску матрицу, потреба прибављања посебних услова, 
израда студија заштите животне средине и сл.). 
 
  
Посебни услови за израду урбанистичких пројеката  
локације посебни услови 
за изградњу 
инфраструктурних мрежа и 
објеката 

- у складу са посебним условима за појединачне објекте (јавна гаража) и 
инфраструктурне мреже и објекте, применом стандарда и норматива. 
Могућа је и већа промена трасе и техничких карактеристика планираног 
вода унутар дефинисане површине јавне намене, али уз услов израде 
урбанистичког пројекта 
 

урбанистичко 
архитектонског обликовања 
површина јавне намене 

- осим општих услова и посебних услова за појединачне инфрастру-
ктурне мреже и објекте, уз примену стандарда и норматива, посебну 
пажњу посветити формирању и даљем уређењу, одн. урбаној  
реконструкцији  јавних простора- пешачких платоа, парковске и осталих 
јавних зелених површина 

 
 
Додатна процедура: 
- сви објекти и површине јавне намене у просторним целинама Центар 1 и Центар 2 (јавна гаража, 
јавна расвета, партерна решења- уређење парковске површине, поплочање, озељењавање, урбани 
мобилијар) се уређују у складу са предходно донетим Идејним решењима, које предходно одобрава 
орган којем Градска управа повери те послове. Градска управа може донети одлуку да се услови 
израда идејних решења и за фасаде у централним градским блоковима. 
- за изградњу свих објеката површине преко 1000 m2 бруто површине у Просторној целини 1, 
обавезна је израда Идејних решења, које предходно одобрава орган којем Градска управа повери  
те послове 
- власници/корисници Непокретног културног добра (НКД), дужни су да пре преузимања било какве 
интервенције на објекту (инвестиционо одржавање, рестаурација, адаптација, санација и 
ревитализација), код надлежног органа покрену поступак обједињене процедуре за добијање 
одговарајућег акта. Саставни део наведеног акта су, између осталог и услови за преузимање мера 
заштите које утврђује Завод за заштиту споменика културе “Ваљево“, имаоци јавних овлашћења, а 
које по службеној дужности, поводом захтева инвеститора, прибавља надлежни орган за спровођење 
поступка обједињене процедуре. На локацијама на којима се налазе НКД и вредни објекти 
архитектонског наслеђа (у складу са списком који је наведен овим планом), такође је обавезна 
израда Идејних решења. 
- зa oбjeктe и комплексе кojи су oд интeрeсa зa рaзвoj, урeђeњe и aфирмaциjу пojeдиних лoкaциja и 
цeлинa нa пoдручjу Плaнa, као и за објекте јавне намене, лoкaлнa сaмoупрaвa мoжe дoнoсити 
урбaнистичкo - aрхитeктoнскa рeшeњa, прojeктe и стручнe пoдлoгe рaди кoмпaрaтивнe aнaлизe, 
прoвeрe квaлитeтa, oднoснo избoрa aлтeрнaтивних рeшeњa, и др. 
- по потреби могуће је расписивање јавних архитектонских или урбанистичких конкурса за одређене 
локације и објекте (плато уз ул. Трг Ђачког батаљона, јавна гаража, партерна и хортикултурна  
решења парковске и осталих зелених површина у централном делу просторне целина Центар 1  
и ост.) 
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Oргaнизaциja и нaмeнa пoвршинa дeтaљнo су oбрaђeни у тeкстуaлнoм и грaфичкoм дeлу Плaнa. 
Рaзгрaничeњe пojeдних зона/нaсeљских цeлинa и лoкaциja у грaфичкoм дeлу Плaнa, прoлaзи 
грaницoм oдгoвaрajућe кaтaстaрскe пaрцeлe.  
 
Површине jaвних и површина осталих нaмeнa, мeђусoбнo сe рaзгрaничaвajу нa нaчин и пoд услoвoм  
дa нa кoнтaктим линиjaмa њихoв мeђусoбни утицaj будe у oквиру дoпуштeних грaницa прoписaних 
вaжeћим зaкoнимa и другим прoписимa.  
Укoликo у oквиру грaницa зоне пoстojи oбjeкaт кojи je пo нaмeни супрoтaн сa нaмeнaмa кoje су дeфини-
сaнe oвим Плaнoм, исти сe мoжe зaдржaти пoд услoвимa: дa je oбjeкaт изгрaђeн нa oснoву и у склaду  
с oдoбрeњeм зa грaдњу или je лeгaлизoвaн нa oснoву других зaкoнских прoписa или укњижeн у 
зeмљишнoj књизи, дa сe нe пoвeћaвa кaпaцитeт дeлaтнoсти и нe рeмeтe прoстoрни  oднoси у 
сусeдству и дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви бoрaвкa у сусeдним грaђeвинaмa. 
У случају да је на једној парцели дефинисано више намена или се врши обједињавање парцела са 
више намена, свака део "носи" своје услове и параметре, осим у случају када инвеститор бира 
еколошки прихватљивију намену (становање у односу на пословање и сл.). Том приликом је у обавези 
да на сопственој парцели обезбеди заштитни појас према еколошки неповољнијој намени. 
 
Мeстo и нaчин oпрeмaњa зeмљиштa саобраћајном и комуналном инфрaструктурнoм мрeжoм 
прикaзaни су нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa Плaнa, кojи утврђуjу услoвe за изгрaдњу 
инфрaструктурнe мрeжe, a oписaни су и у oдгoвaрajућим пoглaвљимa тeкстуaлнoг дeлa Плaнa. 
Уколико у списку координата осовинских и темених тачака, недостају неке координате, очитавати  
их са графичког прилога "План нивелације и регулације", одн. са Списка геодетских координата, 
осовинских и темених тачака са нивелационим котама. 
 
 
 
                                                                                 
 
 
Пројекте парцелације и препарцелације и Геодетске елаборате исправке граница суседних парцела 
и спајање суседних парцела истог власника, радити радити у складу са законом, према правилима 
парцелације/препарцелације који су дефинисани овим ПДР-е.  
 
На деловима у којима је утврђена нова регулација која се не поклапа са постојећом, односно 
границом катастарске парцеле, за изградњу нових саобраћајница, као и за изведене саобраћајне 
површине које немају довољну регулациону ширину (изведене планиране радијусе и/или тротоаре  
за несметано кретање пешака и сл.), а који су дефинисани овим Планом, обавезна је израда 
пројеката парцелације и препарцелације. 
За дистрибутивне трафо-станице, гасне мерно-регулационе станице, објекте водоводне и 
канализационе мреже, и др. комуналне објекте, грађевинске парцеле ће се формирати на основу 
пројекта препарцелације и парцелације. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 1.8.3. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА, ПРАВИЛА И УСЛОВИ УСМЕРАВАЈУЋЕГ 
КАРАКТЕРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ 

ДОКУМЕНАТА  

II 1.8.3.1. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАМЕНА ПРОСТОРА 

II 1.8.3.2. ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 



          
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР 1- ЦЕНТАР 2” У ШАПЦУ 

 

65 
 

 
 
 
 
 
 
 
План детаљне регулације утврђуje: претежну намену земљишта и поделу на јавно и остало 
грађевинско земљиште, грађевинске целине/ зоне са посебним правилима уређења и грађења, 
дефинише трасе, коридоре и капацитете инфраструктуре и њихово повезивање са мрежама суседног  
и ширег подручја, дефинише површине јавне намене, зaштиту прирoдних и културно историјских 
врeднoсти, даје смeрницe зa урeђeњe јавних, стaмбeних, пословних и других пoдручja, зона и 
локалитета, утврђује нaчин и услoвe кoришћeњa, урeђeњa и зaштитe прoстoрa. 
 
Грађевинско подручје је дефинисано овим Планом, односно, све површине унутар граница Плана  
се налазе у грађевинском подручју. 
У складу са тим, код спровођења Плана, препорука је:  
- да се простор рационално користи и гради, односно да се активности усмере на делове територије 
и локације које су у функцији основих потенцијала, уз неопходно опремање земљишта пратећом 
инфраструктуром; 
- да се врши правилнија организација грађевинских парцела у оквиру намена, целина и зона како би 
се простор компактније и економичније градио. 
 
Напомена: 
Уколико на графичким прилозима постоји неусаглашеност услед техничке грешке, релевантан је 
податак са графичких прилога “План регулације и изградње“ и "План нивелације и регулације". 
Уколико у списку координата детаљних тачака зона изградење, или координатама осовинских и 
темених тачака, недостају неке координате или је дошло до техничке грешке у њиховом очитавању, 
релевантни су подаци који се очитавају са наведених графичких прилога у дигиталном облику (за 
површине јавне намене), односно са планова инфраструктуре јер су рађени на ажурној, георе-
ференцираној геодетској катастарској подлози.  
 
 
 
 
 
Локацијски услови се издају зa изгрaдњу нoвих oбjeкaтa до нивоа који је дефинисан правилима 
уређења за поједине типичне целине/зоне.  
- приликoм издaвaњa Локацијских услова, кao и приликoм грaдњe, a пoтoм и кoришћeњa oбjeкaтa, 
нeoпхoднo je увaжaвaти свe eлeмeнтe живoтнe срeдинe и примeњивaти мeрe кojимa сe нeћe oслaбити 
њeнo зaтeчeнo (нултo) стaњe.  
- у случajу дa вeћ зaтeчeнo стaњe живoтнe срeдинe нe oдгoвaрa минимaлним дoпуштeним услoвимa 
трeбa гa дoвeсти у грaницe прихвaтљивoсти, што је дeфинисaно вaжeћим прoписимa и стaндaрдимa.  
Потребе зграда за топлотом обезбедиће се прикључењем на мрежу даљинског грејања, дистрибути-
вну гасоводну мрежу или применом обновљивих извора енергије. Забрањује се употреба фосилних 
горива (изузев природног гаса или ТНГ у гасним апаратима минималног степена корисности 90%) и 
електричне енергије за грејање објеката. Електрична енергија, у контексту обезбеђења топлоте за 
грејање и загревање санитарне воде, се може користити само за рад топлотних пумпи са коефици-
јентом перформансе дефинисаним Правилником о енергетској ефиканости зграда и за загревање 
санитарне воде у акумулационим бојлерима запремине до 80 литара. 
 
Рeкoнструкциja, санација и енергетска санација пoстojeћих oбjeкaтa мoжe сe дoзвoлити пoд слeдeћим 
услoвимa:  
- објекти у обухвату просторне културно-историјске целине ул.“Господар Јевремова“ у Шапцу (у 
непосредној зони заштите или њеној заштићеној околини), било да су у питању утврђена непокретна 
културна добра или вредни објекти градитељског наслеђа, могу се реконструисати једино уз дозволу 
и према условима и мерама заштите надлежне Службе заштите 
- исто важи и за објекте у заштићеној околини споменика културе Цркве Св. Апостола Петра и Павла 
- да објекти који по димензијама прeлaзe нajвeћe дoзвoљeнe гaбaритe утврђeнe oвим Плaнoм, мoгу  
бити рeкoнструирaни сaмo у oквиру задатих максималних габарита (зоне изградње)  

- дa сe приликом реконструкције нe погоршавају пoстojeћи услoви коришћења суседних објеката  

II 1.8.4. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ОД  ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПДР-е 

II 1.8.4.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

II 1.8.4.2. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 
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Општи приоритети развоја планског подручја су усмерени на урбану реконструкцију територије у 
обухвату, као и даље унапређење квалитета живљења, рада и боравка у њему. 
Поред планских решења за подизања ефикасности свеукупног инфраструктурног система, конце-
птуални приступ је подразумевао и следеће: стварање урбаног амбијента који наглашава 
комуникационе просторе, одн. социјални аспекат централног дела блока у просторној целини Центар 
1, чиме се уз еколошки одговорно планирање, промовише идеја суседства и унапређује отвореност 
блока, пре свега ка ул.“Господар Јеремовој“.  
Постојеће стање- хаотична уређеност места кроз које се само пролази, као и његова релативна 
изолованост од свих културних, спортских, забавних и ост. догађања у “Господар Јевремовој“, 
планским решењем је квалитативно промењена. Новим решењем овај део добија могућност 
планирања нових садржаја, као додатак или допуну ономе што ул. Господар Јевремова већ јесте- 
жижа окупљања. Посматрано са аспекта његове диспозиције, препознат је и потенцијал да овај 
централни део блока буде и место за одмор, рекреацију, игру деце и дружење, људи који у њему 
живе и раде или га посећују. 
Пешачки плато, са бициклистичком стазом, уз ул. “Трг Ђачког батаљона“, у просторној целини 
Центар 2, је планиран као простор где се постојеће функције простора обједињују у мултифункци-
оналну целину -Градска тржница, мала пијаца цвећа, простор за покретне (сезонске) продајне и 
излагачке сајмове и сл. Својом позицојом и овако редефинисаном наменом, овај део територије 
постаје веза између реализованог решења Трга Шабачким жртава, као највећег градског трга са 
потпуно новим визуелним идентитетом (уз источну страну обухвата) и Градског парка, допуњеног 
новим сарджајима (на западној страни), тако да уједно подупире и идеју децентрализације места 
окупљања у граду. 
 
Приоритети у спровођењу ПДР-е су следећи: 
- реализација планираног објекта јавне гараже, одн. централног дела просторне целине Центар 1 
- реализација платоа уз северни крак ул. “Трг Ђачког батаљона“ (од Градске тржнице до улаза у  
Градски парк) 
- комплетна реконструкција зеленог фонда (парковске површине, уређених зелених површина уз 
спортски објекат) 
- реконструкција постојећих и изградња планираних саобраћајница 
- даља изградња недостајуће техничке инфраструктуре 
 
 
 
 
  
Правила грађења су дефинисана као општа и посебна правила према утврђеним зонама/типичним 
целинама. Правила грађења служе:  
- за регулисање изградње за површине где се спровођење врши директно, издавањем Локацијских 
услова на основу ПДР-е;  
- за регулисање изградње површина и објеката јавне намене, директним спровођењем ПГР-е, 
израдом урбанистичких пројеката или прибављањем додатне документације. 
 
 
 
 
 
 
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 је простор на којем је могућа изградња објеката, уколико испуњава следеће 
услове: да се налази на земљишту на којем је планирана изградња и да има приступ на јавну 
површину (улицу, трг и др.). Грађевинска парцела је дефинисана регулационом линијом према 
јавној површини, међним линијама према суседним парцелама и аналитичко- геодетским 
елементима преломних тачака.  
 
 

II 1.8.4.3. ПРИОРИТЕТИ У СПРОВОЂЕЊУ ПДР- е

II 2.1.  ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ФОРМИРАЊА 
ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА 

II 2. ОПШТА ПРАВИЛА
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Положај, величина и облик грађевинских парцела одређени су према намени земљишта, типу и 
начину изградње објеката, уз поштовање правила градње из овог плана. Задржавају се постојеће 
катастарске парцеле на којима се може градити у складу са правилима из овог плана и овим планом 
постају грађевинске.  
Свака катастарска парцела се може мењати (промена облика, површине, граница и др.) парцела-
цијом и препарцелацијом у складу са Законом и Планом. Овим Планом су дефинисана правила која 
су основ за спровођење парцелације и препарцелације и обавезно се примењују.  
Правила су наведена у поглављу Правила грађења, посебно за сваку типичну целину/зону.  
Постојећа, једна или више парцела, могу се трансформисати/ поделити, на две или више грађеви-
нских парцела (парцелацијом), под следећим условима:  
- подела се може вршити у оквиру граница једне или више парцела 
- све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавну површину 
- нове грађевинске парцеле се формирају на основу урбанистичких параметара дефинисаних за 
одређену зону/ намену и тип изградње 
- поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних урбанистичких параметара 
У посебним случајевима, када је у питању постављање електроенергетских и телекомуникационих 
и других објеката, мрежа и уређаја, може се формирати грађевинска парцела која одступа од 
површине или положаја предвиђених планом за ту зону, под условом да постоји директан (са јавне 
површине) или индиректан приступ (успостављено право службености пролаза), објекту и 
уређајима ради одржавања и отклањања кварова.  
 
Приликом израде пројекта парцелације и препарцелације, придржавати се датих услова за 
поједине намене и следећих правила: 
- грађевинска парцела треба да буде правоугаона, а може бити ромбоидна или трапезна уколико 
нема могућности да се измени положај постојећих граница под углом 
- утврђују се минимални и максимални критеријуми за формирање грађевинских парцела за 
изградњу објеката по зонама 
- свака парцела мора имати улични фронт на постојећој или планираној регулацији улице, због чега 
се не дозвољава формирање приватних пролаза и парцела у баштама 
- задржавају се постојеће катастарске парцеле које својим обликом, површином и ширином уличног 
фронта задовољавају критеријуме за формирање грађевинских парцела по зонама  
- као грађевинске парцеле се задржавају и постојеће катастарске парцеле са површином под 
објектом или испод минимално дефинисане за одређени тип изградње (зону), са мањом ширином 
или без уличног фронта, или неправилног облика, уколико је тако дефинисано критеријумима за 
формирање грађевинских парцела по зонама 
- парцела се може објединити са суседном ако се налазе у оквиру исте намене и ако се тиме 
стварају повољнији услови за реализацију 
- парцела се може објединити са суседном ако се налазе у оквиру различитих намена, под условом 
да су намене компатибилне 
 
Препорука је да се катастарске парцеле припајају (обједињују) у следећим случајевима:  
- када својим обликом, површином или ширином уличног фронта не задовољавају критеријуме за 
уређење и изградњу планираних садржаја или функционалност целине  
- када су једна или више катастарских парцела у власништву/корисничком статусу више 
сукорисника, уз услов сагласности свих сукорисника 
- када су две катастарске парцеле у власништви/корисничком статусу једног корисника, а једна од 
њих је у дубини блока, те је на њој, због неприступачности, онемогућена изградња самосталног 
објекта  
- када су две катастарске парцеле различитих корисника/власника, а једна од њих је на углу блока, 
те је на њој, због недовољне површине, онемогућена изградња самосталног објекта  
- катастарске парцеле које немају довољну дубину за формирање нових грађевинских парцела 
спајају се са суседним катастарским парцелама, у дубини, а након тога се земљиште дели на нове 
грађевинске парцеле према утврђеним условима 
- обавезно се задржавају границе парцеле које су уједно и границе зона различитих намена, изузев 
ради легализације објекта и обезбеђења минималног пролаза око објекта 
 
Овим регулационим планом утврђују се све парцеле јавне намене. 
Парцелација јавних површина је дефинисана аналитички и приказана на графичком прилогу “Граница 
јавног и осталог земљишта са планом парцелације јавних површина (предлог)“. 
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Правила дефинисана овим поглављем су обавезујућа правила, користе се приликом дефини-
сања правила уређења и правила грађења и карактеристична су за изградњу објеката у 
саставу планираних просторних целина/зона, одн. на појединачним локацијама.   
Услови за изградњу утврђују се на нивоу зоне. Зона је планерска јединица која представља 
традиционалну или просторну целину у формирању, у складу са планском документацијом, а  
правила за изградњу по зонама дефинисана су посебним поглављем. 
 
Намена 
Доминантна и компатибилне намене: 
Правила грађења и уређења која се односе на зону преовлађујуће/доминантне намене у потпуности 
се односе и на компатибилну намену.  
Зона централних функција је мултифункционална зона, тако да су овде дефинисане преовлађујуће 
намене: јавне функције, пословање и становање. У процесу спровођења морају се поштовати 
наведене преовлађујуће намене као и усмеравајуће одредбе које су дефинисане посебним условима 
за сваки појединачки блок, одн. део зоне. 
 
Доминантна намена површина је дефинисана на графичком прилогу, по карактеристичним 
урбанистичким зонама или по парцелама. Правилима грађења за зону дефинишу се правила 
грађења за доминантну намену. Правилима грађења за појединачну зону, уз доминантне намене 
намене дефинисане су и компатибилне намене (постојеће и планиране). 
 
- у зонама са доминантном наменом становања (вишепородично становање високих и средњих 
густина и породично становање средњих густина), компатибилне намене су: пословање (искључиво 
постојећи радни и услужни сектори који се налазе непосредно уз или у оквиру стамбених градских 
зона), односно сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти мањег обима, спорт и рекреација, трговина, угостите-
љство, занатство и ост. услуге, култура, верски објекти. 
- у зонама са доминантном наменом пословање (пословни комплекси и постојећи радни и услужни 
сектори који се налазе непосредно уз или у оквиру стамбених градских зона), комплатибилне намене 
су трговина угоститељство занатство и услуге.  Избор 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.  
У случају да је нека од намена изостављена, примењиваће се правило "сличности садржаја" са 
неком од дефинисаних, при чему треба водити рачуна да се испуни основни циљ Плана, а то је да  
се онемогуће пословне активности, које за последицу имају негативни утицај намене на околину.  
 
II 2.2.1.  Правила, показатељи, корективни фактори и критеријуми 
- Правила и показатељи 
За све објекте морају се поштовати правила и показатељи који се утврђују овим планом.  
Зоне изградње нових објеката дате су као максималне и дефинисане су детаљним тачкама. 
По правилу се задржава постојећа парцелација, односно она која је у складу са условима за 
парцелацију/препарцелацију одређене зоне. Дозвољава се промена и формирање нових парцела. 
Као правила, утврђују се: минимална површина парцеле и висина објекта, а као показатељи: индекс 
изграђености (Ии) и индекс заузетости (Из). Критеријуми (правила и показатељи) примењују се 
кумулативно, уз поштовање свих корективних фактора равноправно са правилима и показатељима. 
 
- Корективни фактори  
Корективни фактори општих услова грађења и уређења као и 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. У зависности од припадајуће зоне, паркирање и 
гаражирање путничких возила и возила за обављање делатности обезбеђује се, по правилу, на 
парцели, изван површина јавне намене. Одступања су дозвољена у зони централних функција и  
зони становања (изграђени вишепородични објекти), где су дефинисани посебни услови обезбеђи-
вања паркирања на припадајућој парцели. 

II 2.2.  ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  
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- Критеријуми  
Примењују се 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. 
У подручјима санације бесправне градње могуће је одступање од критеријума, односно прилаго-
ђавање стању, које се утврђује Законом о озакоњењу. 
 
У зони становања омогућена је изградња простора за нестамбене намене које доминантну намену  
не угрожавају буком, вибрацијама, гасовима, обимом транспорта и сл.  
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. 
 
Урбанистичка регулација 
- Грађевинске линије 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 планирану зону изградње.  
- Грађевинске линије објеката према регулацији површина јавне намене су обавезујуће.  
Грађевинске линије постојећих објеката се задржавају.  
На објекту или делу објекта у зони грађења, 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.  
- Зоне изградње нових објеката су дате као максималне и дефинисане су детаљним тачкама. 
Сви елементи грађевинске регулације, приказани су на графичком прилогу “План регулације и 
изградње“. 
 
Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне намене, а који се налазе у 
оквиру планираних површина јавне намене (улице, зелене површине, паркови, комунални објекти и 
др.), морају се уклонити. 
- У односу на грађевинске линије објекта према регулацији или границама суседних бочних 
парцела, објекти могу бити постављени као: 
1/ објекти у непрекинутом низу (улични низови уз ул.“Господар Јевремова“, обострано, “Масарикова“ 
и “Косте Абрашевића“) 
2/ објекти у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле 
( уз ул. “Лазе Лазаревића“ и “Стојана Новаковића“) 
3/ објеката у прекинутом низу унутар заједничких дворишта 
(централни делови блокова који гравитирају улицама .“Господар Јевремова“, обострано, 
“Масарикова“ и “Стојана Новаковића“). 
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 приземља у зонама где се поклапају регулациона и грађевинска линија 
морају бити у оквиру максимално дефинисаних, постојећих или планираних грађевинских линија. 
- Елементи конструкције у оквиру сопствене парцеле који савлађују висину до 90cm од коте тротоара 
(степеништа, рампе и сл) могу да пређу грађевинску линију приземља.   
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Висинска регулација 
- Спратност објеката се дефинише бројем надземних етажа за појединачне зоне, у складу са 
терминологијом Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. 
гласник РС", бр, 22/15). Планом се дефинишу одредбе за изградњу надземних етажа.  
 
Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2 m. Спрaтнa висинa 
пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,20 m oд нулте коте + 3,0 m спрaтнe висинe, 
a зa пoслoвaњe 4,0 m oд кoтe призeмљa кoja je нa + 0,15 m oд нулте кoтe). Нулта кота терена је кота 
тротоара испред улаза у објекат.  
 
Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,00 m. Мaксимaлнe 
спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa 10%.  
Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe висинe 
дeфинисaнe Прaвилимa грaђeњa зa типичну цeлину, при чeму мaксимaлнa кoтa слeмeнa нe мoжe 
бити вeћa oд 4,5 m oд кoтe пoдa пoдкрoвљa.  
 
Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,8m чиje je 
минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 m. 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 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.  
Мaксимaлнa кoтa слeмeнa поткровља нe мoжe бити вeћa oд 4,5 m oд кoтe пoдa пoдкрoвљa.  
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 дате у саставу посебних услова за изградњу  
објеката, за појединачне зоне.  Одступања од предходно датих параметара, везаних за максималне 
висине слемених линија (или венаца), су обавезујућа у случајевима усклађивања висинске 
регулације са суседним објектима и дати су као посебни услови вертикалне регулације. 
 
ПГР-е “Шабац“- ревизија је условљено поштовање висинске регулације у циљу заштите Просторно 
културно историјске целине ул.“Господар Јевремова“, зоне заштите утврђеног НКД Цркве Св. 
Апостола Петра и Павла у Шапцу, зоне заштите утврђеног НКД зграде Народне библиотеке 
(Библиотека Шабачка), вредних објеката градске архитектуре ( у ул. “Лазе Лазаревића“), као и 
иденитета и естетских вредности улица “Масарикова“ и “Стојана Новаковића“, где су планским 
решењем висина и други елементи објеката усклађени са задатим критеријумима мера заштите 
објеката и целина. Висинска регулација је обавезан критеријум и представља корективни фактор 
максимално дефинисане спратности у улицама: “Господар Јевремова“ (обострано), “Масарикова“ и 
“Стојана Новаковића“. Висинска регулација је обавезујућа. Одступања од дефинисаних висинских 
кота су дозвољена максимално до 20cm.   
 
Објекти који су утврђени као непокретно културно добро, вредни објекти градске архитектуре, објекти 
заштићене околине просторно културно- историјске целине ул.“Господар Јевремова“ и Цркве Св. 
Апостола Петра и Павла, као и сви објекти који се овим Планом штите, задржавају постојећу 
висинску регулацију.  
 
Приступ објектима 
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 
3,5m, 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. 
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Технички нормативи за приступ ватрогасних возила 
Објектима обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким 
нормативима за приступне путеве, окретнице и 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: 
- приступни пут је део јавног пута или посебна саобраћајница којом се прилази објекту, а којој нај- 
  удаљенија тачка коловоза није даља од 25,0m од габарита објекта 
- најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,50m а за двосмерно 6,00m 
- унутрашњи радијус кривине који остављају точкови је 7,00m а спољашњи износи  10,50m 
- успон/рампа нагиба мањег од 12% (ако се коловоз не леди) или мањек од 6% (ако се коловоз леди) 
 
Обликовање фасаде 
- Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди. Зa oбjeктe дo 800 m2, 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, растеру и мoдулaрнoj ширини. Прoзoри сa висoким пaрaпeтoм oриjeнтисaти нa двoришнe 
фaсaдe, a кoд стaнoвa кojи су jeднoстрaнo oриjeнтисaни, прoзoри сa висoким пaрaпeтoм мoрajу  
имaти мaску нa фaсaди (зидaну, мeтaлну...).  
У случajу двojних кућa, нa истoj или вишe пaрцeлa, ниje дoзвoљeнa рaзличитa oбрaдa фaсaдa у 
пoглeду диспoзициje и вeличинe oтвoрa, бoje и фaсaднe плaстикe. 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 cm. Одвођење атмосферских вода није дозвољено преко суседних парцела. 
Сви остали елементи обликовања фасаде, а пре свега за објекте у зонама заштите дати су као део 
посебних услова изградње по зонама. 
 
Интервенције на постојећим објектима 
- Реконструкција објеката се изводи у складу са законом дефинисаним условима за ову врсту 
интервенција. У зонама где је то обавезно, уколико се на сопственој парцели не могу обезбедити 
услови за паркирање и формирање зелених површина, приликом надзђивања објеката није 
дозвољено повећање броја станова.  
- Дозвољени су сви радови на унапређењу енергетске ефикасности, на начин како је дефинисано 
Правилником о енегретској ефикасности зграда -енергетска санације фасада/крова (накнадно поста-
вљање спољне, замена/допуна постојеће топлотне изолације, постављање соларних колектора и сл. 
- Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са спољашње стране објекта, исти се може 
обезбедити искључиво са сопствене парцеле.  
- Није дозвољено затварање постојећих пасажа и пролаза у унутрашњост блокова и исти се 
задржавају у интересу становника блока (приступ објектима у дубини парцеле, проветреност 
блокова, паркирање и сл.). 
- Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању постојећег дела објекта,  
као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у низу, осим ако то није дефинисано посебним 
условима, 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. Свугде где је то могуће, оставља се 
могућност радова на обезбеђивању приступачности објектима, за особе са инвалидитетом. 
Елементи приступачности, могу бити постављена и у зонама између регулационе и грађевинске 
линије уколико у објекту живе или раде инвалидна лица. 
- На објектима становања дозвољава се доградња на отвореним терасама и затварање балкона, 
лођа и тераса. Дограђивањем се не сме нарушити однос према суседним објектима, тј. према 
правилима о минималним растојањима објеката и општим правилима градње.  
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 изван границе грађења (зоне изградње), се не 
могу дограђивати, а до привођења намени простора, на објекту се могу изводити следећи радови: 
инвестиционо и текуће одржавање, адаптације и реконструкције у циљу одржавања грађевинске 
стабилности. 
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За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса, дозвољена је само 
санација зграде. 
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. 
 
Објекти без одобрења за изградњу 
У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за изградњу /грађевинске дозволе или 
супротно њима, поступиће се у складу са Законом о озакоњењу (“Сл.гласник РС“, бр.96/2015.) 
 
Паркирање 
Осим ако посебним условима за зоне није другачије дефинисано, обавезно је поштовање следећих 
нoрмaтива зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa:  
 
нaмeнa  брoj пaркинг мeстa (пм) јeдиницa 

стaнoвaњe  1 пм стaн 
бaнкe, пословни објекти или 
административне установе 

1 пм 200 m2 корисног простора 

трговина на мало 1 пм 200 m2 корисног простора 
рeстoрaни и кaфaнe 1 пм 20 столица 
хoтeли (прeмa кaтeгoриjи) 1 пм до 10 крeвeтa 
дом културе, сцене на отвореном, 
бискoпи  

1 пм 30 сeдиштa 

 
Одступања су дозвољена у зони централних функција и зони становања (изграђени вишепородични 
објекти), где капацитети припадајућих парцела не остављају просторне могућности за стационарни 
саобраћај, или ако је то дефинисано посебним условима за паркирање.  
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. Уколико на сопственој парцели не може да обезбеди 
услове за паркирање, инвеститору је остављена и могућност да обезбеди секундарни паркинг 
(гаражни) простор у радијусу од 200m од објекта на посебној парцели или јавној гаражи. 
Паркирање се може вршити на максимално две подземне етаже, а препоручује се једна због високог 
нивоа подземних вода на појединим градским подручјима, чији ниво није утврђен.  
Број надземних етажа за паркирање ограничити на једну или две. 
Локална самоуправа може донети одлуку да се инвеститори ослободе обавезе обезбеђења 
одређеног процента обавезног паркинг простора на сопственој парцелиобјекту, уз надокнаду која  
ће бити коришћена за изградњу објекта јавне гараже. За изградњу нових објеката инвеститор  
може платити надокнаду за максимално 20% недостајућих паркинг места.  
Уколико инвеститор не изведе објекат у складу са условима за паркирање, нема могућности 
покретања процедуре израде урбанистичког плана којим би променио нормативе. (Одступања се не 
могу верификовати израдом новог плана). 
Свако треће паркинг место у оквиру површине јавне намене мора бити озелењено (формиран 
дрворед). Формирањем дрвореда на паркингу унутар сопствене парцеле (на осталом земљишту), у 
зонама где је обавезно формирање зелених површина, 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. 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.  
 
Заштита простора и заштитне зоне 
На простору који је обухваћен Планом дефинисане су заштитне зоне културно- историјског наслеђа, 
у оквиру којих је изградња дефинисана: мерама заштите урбаних структура, мерама заштите за 
објекте и мерама заштите заштићене околине. 
Ове заштитне зоне су прецизно дефинисане у текстуалном и графичком делу Плана, као и Одлукама 
о заштити и условима надлежног Завода за заштиту споменика културе, приложених у документацији 
Плана. Све заштитне зоне и услови дефинисани овим Планом се морају поштовати. 
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Правила дефинисана овим поглављем су обавезујућа, користе се приликом дефинисања правила 
уређења и правила грађења, а карактеристична су за изградњу објеката на појединачним локацијама 
и то на:  
 
1/ површинама јавне намене 
    - Објекти јавне намене (објекти централних функција и комунални објекти) 
    - Остали јавни садржаји  
           - саобраћајне површине (насељске саобраћајнице, јавна гаража, површине за стационарни 
             саобраћај, пешачке комуникације, платои и сл.) 
           - комплекс спортског објекта (кошаркашки терен са трибинама) 
           - зелене површине (уређене зелене површине и зелене површине са поплочавањем) 
           - остали објекти јавне намене (постојећи и планирани инфраструктурни објекти и мреже, као 
             што су: трафо-станице, гасне, вреловодне, топловодне, водоводне и канализационе  
             инсталације и објекти у уличном профилу, зеленим површинама или на засебно формираним 
             парцелама и јавно зеленило у регулацији улица). 
 
2/ површинама осталих намена 
    - становање и становање са пословањем 
      (вишепородично становање високих и средњих густина и породично становање средњих густина) 
    - пословање (једнофункционални објекти пословања и то: пословање у зони тржнице, тржни и 
      занатски центар и ост. објекти пословања) 
    - површине у јавној употреби (пешачке и колско-пешачке површине) 
     
Посебна правила су дефинисана за зоне.  
Поред тога за сваку целину, или групу сродних целина, дати су просторна диспозиција, обухват, 
формација, типологија, као и кратак резиме карактеристика, потенцијала и значаја за будућу развој, 
одн. ревитализацију просторних целина. 
 
 
Напомена: 
У поглављу II 1.7.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту културног и наслеђа (Зоне заштите културног 
наслеђа), као посебни услови, дати су услови и мере заштите амбијенталних целина, утврђених 
споменика културе/непокретних културних добара и објеката вредне градске архитектуре) и то за: 
А/ Зону заштите просторне културно-историјске целине ул.“Господар Јевремова“ у Шапцу 
Б/ Зону заштите споменика културе - зграде Градске тржнице у Шапцу 
В/ Зону заштите споменика културе - Цркве Св. Апостола Петра и Павла у Шапцу  
Г/ Зону заштите утврђеног НКД зграде Народне библиотеке (Библиотека Шабачка). 
 
Због јаснијег и тачнијег приказа у билансима, наведене зоне заштите су раздвојене су од биланса 
осталих (функционалних зона), јер се у великој мери преклапају. Из истог разлога, као посебни 
услови за уређење и изградњу у осталим зонама, релевантне мере заштите су дате као обавезујуће.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 2.3.  ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА И 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ПРОСТОРНИМ ТИПИЧНИМ ЦЕЛИНАМА/ЗОНАМА 
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ЗОНА ЈАВНИХ САДРЖАЈА (ЈАВНИ, КОМУНАЛНИ И ОСТАЛИ ЈАВНИ ОБЈЕКТИ И САДРЖАЈИ) 

ОПИС И ФОРМАЦИЈА 

 
Ова просторна целина је условно дефинисана као зона (по критеријуму урбане функције, одн. њихове 
намене). Формацијски је распоређена по читавом обухвату плана, а сачињавају је: простор изграђених 
комуналних објеката уз ул. “Трг ђачког батаљона“, простор осталих јавних садржаја, део обостраног 
уличног низа улице “Господар Јевремова“ и слободностојећи објекти јавних садржаја у улицама 
“Масарикова“ и “Косте Абрашевића“. 
Део у улицама “Господар Јевремова“ и “Масарикова“, је најстарији и највреднији део урбане матрице, а 
уједно и део уже Зоне заштите просторне културно-историјске целине ул.“Господар Јевремова“. 
Остали објекти су део Зоне заштићене околине зграде Градске тржнице и Зоне заштите утврђеног НДК 
зграде народне библиотеке (Библиотека Шабачка).  
У саставу ове целине су и утврђена непокретна културна добра, објекти од посебне вредности и објекти од 
вредности. Ова просторна целина се, без обзира којој зони/ подзони припада, у потпуности задржава. 
 
Из разлога јаснијег дефинисања посебних услова уређења и изградње, свака од наведених целина 
прикључена је зони којој по положају припада и то:  
- Подзони тржнице са пратећим садржајима 
- Подзони осталих јавних садржаја (парковска површина, јавна гаража, комплекс спортског објекта, остале 
јавне зелене површине и групација објеката, мреже и коридора инфраструктуре) 
- Зони уличних низова и слободностојећих објеката уз ул. “Господар Јевремова“ и “Масарикова“ 
 
Обjeкти и припадајуће пaрцeлe пoстojeћих објеката јавне намене, комуналних и објеката управе (било да су  
у јавној својини или осталих облика својине), дефинисни су на основу постојећег стања (постојеће намене), 
али се подразумева да је могућа трансформација власништва у складу са законом (приватизација јавних 
предузећа и сл.). Уједно, то значи и да објекти јавне намене, могу постојати и на земљишту које није 
дефинисано као површина јавне намене.  
Без обзира на формацијску припадност, на објектима и површинама јавне намене се планирају следеће 
интервенције: реконструкција објеката, унапређење постојећих и уношење нових садржаја, уређење 
површина јавне намене: улица и тротоара, површина око и испред објеката, постављање споменика, спомен 
обележја и скулптура; обнова и уређење зелених површина и дрвореда, опремање урбаним мобилијаром 
(стазе, клупе, осветљење и др.), обезбеђење и уређење јавног паркинг простора, комунално опремање, 
побољшање енергетске ефикасности објеката и ост. 
 
Постављање привремених објеката на површинама јавне намене дефинисаће се Програмом постављања 
привремених објеката. Површине јавне намене се морају се пројектовати и градити тако да особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама буде омогућен несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у 
складу са важећим Правилником ("Сл. гласник РС", бр. 22/15). 
 
 
 
ПОДЗОНА ТРЖНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА 

ОПИС ПОДЗОНЕ И ФОРМАЦИЈА 

 
Подзона се налази између кракова ул.“Трг Ђачког батаљона“ и чине је постојећи комунални објекти Градска 
тржница и јавни тоалет интегрисани у пешачки плато, који је употпуњен новим садржајима: пијаца цвећа, 
излагачки простор, партећи садржаји и ост.  
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Посебни 
услови 

У потпуности изпоштовати Правила грађења и уређења (намена објеката, правила 
парцелације), зоне и мере заштите споменика културе (Градска тржница) и заштићене 
околине споменика културе, који су дефинисани у поглављу “Зона заштите споменика 
културе -Зграде Градске тржнице у Шапцу, у складу са Одлуком о утврђивању зграде 
Градске тржнице у Шапцу за Споменик културе (“Сл. гласник РС, бр. 135/2014). 
 
Пешачки плато уз ул. “Трг ђачког батаљона“ допунити новим стаблима платана и липа 
(Platanus Occidentalis, Tilia Cordata,Tilia Grandifolia ). Нeдoстaтaк квaнтитeтa нaдoкнaдити 
квaлитeтoм и висoким стaндaрдoм oдржaвaњa зeлeних пoвршинa. 
 
 

II 2.3.1.  ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 



          
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР 1- ЦЕНТАР 2” У ШАПЦУ 

 

75 
 

 
ПОДЗОНА ОСТАЛИХ ЈАВНИХ САДРЖАЈА - ЈАВНА ГАРАЖА 

ОПИС ПОДЗОНЕ И ФОРМАЦИЈА 

 
Зона осталих јавних садржаја је планирана да функционише као јединствена целина, приближне величине 
око 5300m2 и састоји се од три подцелине/подзоне - парковска површина, јавна гаража и комплекс спортског 
објекта. Њеним успостављањем, допуњени су недостајући садржаји централне градске зоне у обухвату 
Плана и то: уређеним зеленим површинама, простором за паркирање и простором за активну рекреацију.   
Планираним саобраћајним решењем, одн. пешачким, колско пешачким и колским продорима у блок, 
успостављена је веза са обимним улицама, чиме је омогућено ефектније функционисање овог централног 
дела блока.    
Зона осталих јавних садржаја планирана је у централном делу блока просторне целине “Центар 1“. 
Једна од њених подзона је јавна гаража и планирана је у дубини блока, између парка са северне стране и 
комплекса спортског објекта са јужне стране. 
Како је комплетна зона јавних садржаја, дефинисана као јавна површина (на парцели која је у корисничком 
статусу Града Шапца), а јавна гаража је њен део, планским решењем је дефинисана јединствена јавна 
површина за све три подзоне. 
Гараже је дефинисана зоном изградње, приближне величине око 1270m2 и укупним капацитетом за смештај 
око 170 возила. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa 
oбjeкaтa 

Намена је дефинисана основном делатношћу.  
Јавна гаража омогућава паркирање свим корисницима, а конструктивно и технолошки је 
намењена само за јавно паркирање, тако да нема посебних технолошких захтева и 
грађевинских услова (ограничења), која важе за гараже посебне намене.  
 

Типологија 
објеката 

Гаражу планирати као слободностојећи, монтажни објекат са три нивоа паркирања и 
одговарајућим приступом. С обзиром на ограничени просторни капацитет локације, улазно-
излазну приступницу гаражи, планирати као двосмерну, при чему се саобраћајна површина 
користи и за кретање пешака (колске и пешачке путање се поклапају). 
Планирати отворени тип гараже, са делимично недостајућим спољним паноима, одн. 
заштитиним парапетним испунама, осим ка кп.бр. 4643, где треба предвидети пуне обимне 
зидове на свим нивоима. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

У случају потребе формирати парцелу по принципу објекат=парцела. 
 

Приступ 
објекту 

Прилаз објекту је са јужне стране објекта (из улице Нова 3), која уједно разграничава 
гаражу и комплекс спортског објекта. 
Положај улазно-излазне саобраћајне траке (прилазнице), не сме да ремети текући 
динамички саобраћај прилазне улице. Предвидети саобраћајну опрему за возаче/пешаке 
(хоризонталана сигнализација у прилазној саобраћајници, назнака улаза у гаражу, 
информационе табле, обележавање паркинг места у самом објекту и ост.). 
 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

Најнижи ниво планирати без укопавања (на коти ± 0,00 m), одн. коти 
приступног тротоара 
 

Индeкс 
зaузeтoсти  
(Из) 

У случају парцелације, максимално дозвољени Из=100 

Индeкс 
изгрaђeнoсти 
(Ии) 

У случају парцелације, максимално дозвољени Ии =1 
 

Грaђeвинска 
линиjа,  
зона изградње 
и висинска 
регулација 
 

Грађевинска линија планираног објекта се поклапа са регулационом 
линијом. 
Зона изградње је опредељена као максимална и дефинисана је 
аналитички - према графичком прилогу "План регулације и изградње". 
Савлађивање нивоа гаража је планирано рампама са нагибом од 20%.  
Висинска регулација је дефинисана сптарношћу. 
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Кровови  
 

Објекат гараже је планиран без кровне конструкције, тако да је висина 
горње надземне платформе на коти +3,60m.-макс. 
Оставља се могућност њеног наткривања лаким паноима, тендама или 
фотонапонским панелима (PV), (минималне висине од 2,20m у односу на 
највишу платформу). 
 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Према графичком прилогу “План нивелације и регулације“  
 

Спрaтнoст П+2- макс. 
Обезбедити висину гаражних нивоа од 2,40m и висину парапетних 
зидова од 1,50 m- мин. 

Обликовање 
фасаде 
и услови за 
вертикално 
озелењавање 
 

 
У складу са поштовањем принципа пејзажно-архитектонског обликовања (визуелна 
баријера, усмеравање кретања, визуре и сл.), у контакт зонама и то: са северне (ка парку),  
са јужне (ка спортском објекту), источне (ка јавној површини) и западне стране гараже (до 
границе са кп.бр.4643), зидови гараже су планирани као озелењени. 
 
Зелени зид планирати као слободностојећи или у склопу објекта, који је делимично или у 
потпуности прекривен вегетацијом. Озелењавање вршити: 
- са или без додатне конструкције за биљака које расту са спољашње стране објекта,  
директно на подлози (жардињерама) и наслањају на парапетне зидове 
- са неопходном конструкцијом за живе зидове, где биљке расту из субстрата и усмеравају 
се на посебно конструисане структуре за њихово причвршћивање за конструкцију (челични 
анкери, сајле, мреже, решетке).   
За озелењавање користити самодржеће и остале пузавице: Parthenocissus, Hydrangea, 
Hedera Felix, Wisteria Sinonsis, Campus Radicans, Lonicera Caprifolium и ост. 
 

    
 

Посебни 
услови 

 
Постојање и режим саобраћаја, регулисати уз дозволу и по условима надлежне службе 
заштите, у складу са Планом заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе 
ПДР „Центар 1- Центар 2“  у Шапцу, издатим од стране Завода за заштиту споменика 
културе „Ваљево“. 

  Обавезно изпоштовати површину споменика природе (Стабло липе на кп. бр.4644/1), коју 
чини пројекција крошње и износи мин. 2,10 ари. Ова површина не сме бити угрожена 
приликом изградње и функционисања гараже. 
Као посебне услове обавезно уважити Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту oд пoжaрa, 
Дефинисане Техничким условима МУП, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за 
ванредне ситуације у Шапцу, бр. 217-11768/16-1 од 22.11.2016. На свакој етажи предвидети 
мин. једно место за пуњење електричних аутомобила (супер брзи пуњачи са временом 
пуњења до 30мин. За 30-80% капацитета батерија). 
Обавезно изпоштовати услове и елементе приступачности, дефинисане у поглављу  
II 1.7.8. 
Оставља се могућност фазне изградње, с тим да свака фаза реализације у најмањој 
могућој мери угрози функционисање постојећих и планираних суседних објеката или 
њихово снабдевање конзумом техничке инфраструктуре.  
Предходни радови: измештање постојећих инфраструктурних водова у зони изградње 
објекта. Нови водови не смеју бити вођени кроз или испод планираног објекта. 
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ПОДЗОНА ОСТАЛИХ ЈАВНИХ САДРЖАЈА – ПАРКОВСКА ПОВРШИНА 

ОПИС ПОДЗОНЕ И ФОРМАЦИЈА 

 
Као и предходна и ова подзона планирана је у централном делу блока просторне целине “Центар 1“. 
Дефинисана је као почетни део центалне зоне, између улазног дел из ул. “Господар Јевремова“ и јавне 
гараже, орјентационе површине око 1550 m2.  
Планским решењем дефинисани су нови садржаји и то: сценски простор, са мањим двостепеним 
амфитеатором, парковска површина и део уређен као дечје игралиште. 
Отворени сценски простор, капацитета 50-60 места је најближи ул.“Господар Јевремова“ и орјентисан је ка 
новоформираном парковском делу (ка дубини блока). Подијум је без денивелације у односу на пешачки 
прилаз и околне зелене површине, а лучно постављена ледишта, са висином од 40cm- макс. и ширином од 
50cm. Лучни зид предвидети са висином од 80cm- макс. У евентуалној каснијој фази уређења, оставља се 
могућност наткривања сцене тендама.  
Кроз новоформирану, уређену парковску површину, воде лучне пешачке стазе, које избором специфичне 
форме и изабране боје подлоге воде кроз простор, сугеришући правце кретања, остварујући везу са околним 
садржајима (сценски простор и дечје игралиште), главним пешачким правцем ка централном делу блока и 
даље ка спортском објекту.  
У западном делу парка опредељен је и простор за игру деце, на травнатој површини од око 100 m2. 
Игралиште не ограђивати, а при опремању препоручују се фиксни, или слободни елементи, који би 
подстицали атмосферу слободе, опуштености и креативности (избегавати предизајниране елементе). 
Предност свакако дати природним материјалима. Као заштиту од UV зрачења, садњу дрвећа планирати тако 
да отворено небо буде до половине величине игралишног простора. 

ПРAВИЛA УРЕЂЕЊА 

Нaмeнa 
простора 

Намена је дефинисана основним функцијама.  
 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

/ 
 

Приступи 
садржајима 

Искључиво пешачки, из ул. “Господар Јевремова“ и Нова 3. 
Обезбедити несметан приступ особама са ивалидитетом, као и слепим и слабовидим 
особама (ознаке приступачности, дефинисане у поглављу II 1.7.8. 
 

Пaркирaњe Изричито ван подзоне 

Зелене 
површине 
и услови 
озелењавања 
 

Искористити све просторне могућности за њихово уређење. Постојећа стабла обавезно 
задржати, уз пуну примену даље заштите и неге, а ново планиране засаде високе и средње 
вегетације ускладити са наменом простора и потенцијалима природних створених 
вредности. Биљни материјал може бити подређен естетској функцији, али је неопходно 
поспешити и микроклиматске и друге еколошке функције (хладовина, свежина, увећање 
влажности и квалитета ваздуха и ост.). Приликом избора врста пожељно је одабрати 
брзорастуће врсте, са израженим естетским вредности, при чему избегавати врсте 
детерминисане као алергене и инвазивне. Саднице треба да буду удаљене минимално 
2,5m од подземних уређаја и инсталација.  
Простор опремити урбаним мобилијаром и опремом (парковске клупе, корпе за комунални 
отпад, украсне жардињере, огласни панои, јавни сатови, чесме и ост.). 
 

Изгрaдњa 
др.oбjeкaтa 
нa пaрцeли 

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли.  
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти.  

Ограђивање 
 

Парковсу површину не ограђивати 

Посебни 
услови 

Као посебне услове, обавезно уважити мере заштите Споменика природе (Стабло липе на 
кп.бр.4644/1 КО Шабац), дефинисане Одлукoм о заштити стабла липе у Шапцу ("Сл. лист 
општине Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац", бр. 13/2001). 
Као мере заштите прописане су забране: 
-сече стабла, ломљење и сеча грана, кидање лишћа и плодова и било какве друге радње 
радње које би могле изменити његов изглед или угрозити његов биолошки опстанак 
- ложење ватре 
- паркирање аутомобила, депоновање смећа и другог отпада 
- раскопавање и депоновање земље, као и промена намене заштићене површине 
- постављање табли и других обавештења на стаблу 
О спровођењу прописаних мера заштите стара се ЈКП из Шапца. 
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ПОДЗОНА ОСТАЛИХ ЈАВНИХ САДРЖАЈА – КОМПЛЕКС СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА 

ОПИС ПОДЗОНЕ И ФОРМАЦИЈА 

Ова подзона је трећи део централног дела блока прост. целине “Центар 1“ и налази се у њеном јужном делу. 
Постојећи објекат (кошаркашки терен са трибинама) је већ изграђен и обједињује функцију рекреативног и 
такмичарског спортског објекта/терена. Објекат се у потпуности се задржава.  
Величина самог терена је око 1000 m2 , обострани трибински простор има површину од око 230 m2  и 
капацитет од око 580 седишта. Изграђени терен задовољава стандарде за кошарку и одбојку, а може се 
користити и за баскет, борилачке и рекреативне спортове. Постојећи лучни зид (на источној страни 
комплекса), се такође задржава. Имајући у виду да су кошеви на терену мобилни (монтажно-демонтажни), 
тиме је и остављена могућност коришћења лучног зида за визуеле пројекције, а сам терен добија и функцију 
летњег биоскопа, простора за концерте и сл. Осим тога сам терен може да се користи и као градско 
клизалиште, уз предходну одговарајућу заштиту постојећих слојева самог терена. 
Планским решењем је дато решење уређења непосредног окружења објекта и то: изградња обимних 
саобраћајница као допуне постојећим (ул. Нова 1, Нова 2 и Нова 3 са паркинзима) и уређење јавних зелених 
површина (са северне и северозападне стране комплекса.) 

ПРAВИЛA УРЕЂЕЊА 

Нaмeнa 
простора 

Намена је дефинисана основном функцијом (спортско-рекреативна површина, летњи 
биоскоп, гледалиште са сценом, клизалиште и ост.)  

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

У случају потребе формирати парцелу по принципу објекат=парцела. 
 

Приступи 
објекту 

Колско-пешачки и пешачки прилази комплексу су из улице “Тиршов венац“ и из ул. Нова 3, 
одакле је и постојећи улаз у терен (са јужне стране комплекса). 

Пaркирaњe Изричито ван подзоне, уз обимне саобраћајнице 

Зелене 
површине 
и услови 
озелењавања 

Јавна зелена површина, уз спортски објекат, планирана је на око 1450 m2. 
Предвиђена је као травната површина, са пешачким правцима које усмерава поплочавање. 
Постојећа стабла обавезно задржати, уз пуну примену даље заштите и неге, а новопла-
ниране засаде високе и средње вегетације распоредити тако да чине звучну и визуелну 
баријеру према околним садржајима. 
Приликом избора врста пожељно је одабрати брзорастуће врсте, са израженим естетским 
вредности, а избегавати алергене и инвазивне врсте. Саднице треба да буду удаљене 
минимално 2,5m од подземних уређаја и инсталација.  
При избору трава, бирати ниске врсте које се користе за спортске и декоративне травњаке, 
које подносе гажење и ниско кошење, влажна тла и умерену засену (Lolium Perenne, Poa 
Pratensis, Poa Trivalis  и сл.) 

Изгрaдњa 
других обј.  
и ограђивање 

У оквиру комплекса ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa.  
Задржати постојећу ограду терена (на северозападној страни) и спољни зид трибина. 
Остали део комплекса (према регулацији улица), не ограђивати. 

Посебни 
услови 

 
Као посебне услове, обавезно уважити мере дефинисане Техничким условима МУП, 
Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Шапцу, бр. 217-
11768/16-1 од 22.11.2016. 
Осветљење објекта прилагодити мултифункционалном коришћењу. 
Обавезно изпоштовати услове и елементе приступачности, дефинисане у поглављу II 1.7.8. 
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ПОДЗОНА ОСТАЛИХ ЈАВНИХ САДРЖАЈА – ОСТАЛЕ ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

ОПИС ПОДЗОНЕ И ФОРМАЦИЈА 

 
Иако је дисперзивно распоређена на читавом обухвату Плана, ова зона чини систем зелених површина 
и функционише као део климатске инфраструктуре града. 
У саставу зоне су: зелене површине у зони становања већих густина (уз објекте вишепородичног 
становања уз ул. “Трг ђачког батаљона“ и “Цара Душана“), “мали парк“ (зелена површина иза објекта 
апотеке на кп.бр. 4749/16) и зелене површине у уличној регулацији (улични дрвореди, озелењени паркинзи 
и ост.). 
Све јавне зелене површине уз наведене објекте вишепородичног становања, задржати у складу са 
регулационим решењем колског крака и платоа улице “Трг ђачког батаљона“. 
Сва постојећа стабла обавезно задржати, уз даљу негу и заштиту, а новопланиране засаде високе и средње 
вегетације бирати тако да по врсти допуњавају постојећа. Засаде компоновати тако да чине звучну баријеру  
и визуелно ремоделују простор, наглашавајући правце кретања и садржаје, и маркирају коридор бицикли-
стичке стазе (на платоу уз регулацију ул. “Трг ђачког батаљона“). 
 
Постојећу зелену површину на кп.бр. 4749/16, величине око 300 m2, а која је планским решењем 
дефинисана као јавна, у потпуности задржати као мању парковску површину уз бочни пешачки продор из 
ул. “Господар Јевремова“, на југоисточној страни парцеле. Простор опремити урбаним мобилијаром и 
опремом, уз обавезно постављање јавне расвете. 
 
Планом се дефинише одржавање постојећих и успостављање нових отворених зелених површина у уличној 
регулацији, а где год је могуће уз постојеће и будуће улице формирање уличних дрвореда, или минимално- 
жардињера. Озелењавање простора за паркирање је обавезно, а препорука је да се на паркинзима планирају 
саднице на растојању од 5,0-7,50m. 
У озелењавању примењивати врсте које су отпорне на градске услове, а по форми и колориту 
задовољавају и декоративне вредности. 
 
  
ПРAВИЛA УРЕЂЕЊА 

Нaмeнa 
простора 

Намена је дефинисана основном функцијом (зелене површине)  
 

Посебни 
услови 

 
Планом је утврђена забрана коришћења јавних зелених површина за:  
- планирање сталних објеката за занатске, туристичке, угоститељске и др. сличне сврхе  
- одлагање грађевинског и др. материјала, истовар земље и шута, робе, амбалаже,  
  отпадака и сл. 
- ложење ватре, кретање и паркирање возила ван места предвиђених за то 
- уништавање биљног материјала и узнемиравање и убијање животиња које их настањују 
- пуштање кућних љубимаца осим у деловима који су за то предвиђени 
  (у складу са Одлуком о држању домаћих животиња, “Сл. лист града Шапца“, бр. 24/2016) 
 
Ограђивање 
Јавну зелену површину на кп.бр. 4749/16, не ограђивати ка пешачком коридору из ул.  
“Господар Јевремова“, на југоисточној страни парцеле. Према кп.бр. 4594 и 4614/1 
(парцеле осталог земљишта), дотрајалу зидану ограду заменити новом (исте висине као 
и постојећа) и планирати је као зелени/ озелењени оградни зид. 
Озелењавање вршити са или без додатне конструкције за биљака које расту са унутрашње 
стране парковске површине, директно на подлози и наслањају се на обимне зидове. 
 
Зeлeни фoнд и услoви кojи су дeфинисaни зa oдржaвaњe пoстojeћих и пoдизaњe плaнирaних 
зeлeних пoвршинa, пoтпунo су рaвнoпрaвни сa свим oстaлим услoвимa зa изградњу/урeђeњe 
кoмунaлнe инфрaструктурe. Oвa oдрeдбa знaчи, дa ни jeднo стaблo нe мoжe бити уклoњeнo бeз 
рeшeњa oдгoвaрajућeг oпштинскoг oргaнa. Укoликo збoг тeхничких мoгућнoсти зaсaди мoрajу бити 
уклoњeни, минимaлнo исти брoj сe мoрa кoмпeнзoвaти у нeпoсрeднoм сусeдству. 
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ЗОНА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА
(ОБЈЕКТИ, МРЕЖЕ И КОРИДОРИ  ИНФРАСТРУКТУРЕ) 
 
ПРAВИЛA УРEЂEЊA 

Зoнe инфрaструктурних објеката, мреже и кoридoрa нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe 
сaoбрaћajнe, комуналне ел.енергетске и oстaлe инфрaструктурнe мрeжe и прaтeћих објеката зa нaдзирaњe 
функциoнисaњa мрeжa и урeђaja.  
Све планиране локације инфраструктурних мрежа и објеката које су предложене Планом, планерски су 
дефинисане у текстуалном делу ( поглавље “Урбанистичи и други услови за изградњу површина и објекета 
јавне намене, саобраћајне мреже и остале инфраструктура“) и у складу са условима надлежних предузећа 
(приложених у документацији Плана). 
У графичком прилогу су приказане оне зоне, подручја и објекти за које је то било могуће урадити.  
Све заштитне зоне и услови дефинисани овим Планом се морају поштовати.  
Општи услови уређења су дефинисани поглављима плана за сваку појединачну инфраструктурну област: 
саобраћај, водоснабдевање, одвођење атмосферских и отпадних вода, електроенергетика (трафо станице, 
заштитни коридори) и др.  
 
Графичким прилогом плана и посебним условима су дефинисане следеће подзоне: 
- саобраћајна инфраструктура, јавни паркинзи 
- трафо станице, нн-мрежа 
- остали инфраструктурни водови (инсталације водовода, канализације, топловода, гаса) 
Постоји реална предпоставка да ће приликом реализације плана бити потребне одређене корекције у смислу 
разраде капацитета и профила, тако да се у смерницама за спровођење планираних решења за ову врсту 
објеката, оставља  се могућност да се у оквиру планиране регулације, урбанистичким пројектима дефинишу 
нови или други коридори или локације. 
Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe кoристити нa дoсaдaшњи нaчин. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Правила за коришћење површина и изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре  
Сви јавни путеви (насељске саобраћајнице) на планском подручју, се граде по важећим прописима, уз примену 
одговарајућих техничких стандарда.  
Према планском решењу, регулације изведених улица се задржавају, уз неопходну ревитализацију и 
модернизацију техничко-експлоатационих карактеристика. 
Приликом планирања нових или реконструкције постојећих улица, требало би обезбедити улично зеленило 
(пожељно двострано), тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. 
 
Пешачки, бициклистички и стационарни саобраћај  
Пешачке стазе и тротоари чине саставни елемент попречног профила свих саобраћајница. Пешачке стазе и 
тротоари морају бити обавезно физички издвојене у посебне површине које су заштићене од осталих видова 
моторног саобраћаја. Минимална ширина тротоара за мимоилажење пешака је 1,5m, а за мимоилажење 
инвалида са помагалима је 1,8m.  
Бициклистичка стаза је интегрисана у пешачки плато, тако да не омета кретање пешака и коришћење 
планираних садржаја (на графичким прилозима дат је планирани коридор). 
Места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама за кретање у простору, обавезно 
предвидети у близини јавних и објеката у јавној употреби и означавити предвиђеним знаком. Најмања ширина 
места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи 3,50m. На јавним паркиралиштима,  
као и на паркиралишта уз јавне и објекте за јавно коришћење, најмање 5% места од укупног броја места за 
паркирање планирати за паркирање возила лица са посебним потребама за кретање у простору. 
 
Остали услови 
Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђивања 
eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, нoсивoсти тлa, тe 
имoвинскo прaвних oднoсa и др., с тим дa сe услoвљaвa дa сe у плaнирaни кoридoр рeзeрвaциje прoстoрa 
мoрa смeстити укупaн пoпрeчни прoфил планираног коридора. 
Осим ако нису изграђене или планиране у објекту, за постојеће и планиране трафо станице обавезно је 
формирање припадајуће парцеле. 
Земљиште изнад подземног линијског инфраструктурног објекта, не мора бити површина јавне намене.  
На земљишту изнад подземних делова инфраструктурних објеката, инвеститор има право пролаза, уз обавезу 
сопственика/држаоца тог земљишта да не омета приступ, изградњу, одржавање и употребу објекта.  
Обавезно изпоштовати услове и елементе приступачности, дефинисане у поглављу II 1.7.8. 

 
Обjeкти чиja je 
изгрaдњa 
зaбрaњeнa 
 

У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм 
oних у oснoвнoj нaмeни.  
 
 



          
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР 1- ЦЕНТАР 2” У ШАПЦУ 

 

81 
 

 
ЗОНА УЛИЧНИХ НИЗОВА УЗ УЛ. “ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА“ И “МАСАРИКОВА“ 

 
ЗОНА СЛОБОДНОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА УЗ УЛ. “МАСАРИКОВА“ 

ОПИС ЗОНА И ФОРМАЦИЈА 

 
У оквиру ове просторне целине су и објекти јавне намене. 
Објекти: Културни центар, Виши суд Шабац, Градска управа, МУП РС, Полицијска управа Шабац (Полицијска 
станица) и Војни објекат (објекат посебне намене), заједно са објектима осталих намена су део уличних 
низова улица “Господар Јевремова“ и “Масарикова“, а објекат Библиотеке Шабачке је изграђен као 
слободностојећи објекат уз ул. “Масарикова“ и “Косте Абрашевића“. 
 
Наведени објекти чине део Зоне просторне културно-историјске целине ул.“Господар Јевремова“, део 
заштићене околине утврђеног непокретног добра Цркве Св. Апостола Петра и Павла, као и део заштићене 
околине утврђеног НКД Народне библиотеке (Библиотека шабачка). Део су старе урбане матрице, одн. 
старог градског језгра и имају велики значај за даље очување њене урбане целовитости, историјских и 
архитектонско-стилских одлика простора. 
Својим просторним, а пре свега обликовним и регулацијским решењем (улична формација непрекинутог низа 
и слободностојећа формација), овај део уличних низова треба да обезбеди повезивање и уклапање Зоне  
просторне културно-историјске целине улице “Господар Јевремова“, са осталим деловима блока.  
Решења из Плана су донета с намером да се простор трансформише тако да се обезбеди већа атрактивност, 
боља организованост, рационалније коришћење грађевинског земљишта, али и унапређење постојеће  
амбијенталне целине. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa 
oбjeкaтa 

Намена је дефинисана основном делатношћу. Прeoвлaђуjућa нaмeнa je: управа и јавне 
функције. Компатибилне намене су све оне које утичу на допуну или подизање стандарда 
делатности.  

Типологија 
објеката 

Објекти се задржавају у постојећим зонама изградње: у непрекинутом низу и на 
регулационој линији (Културни центар, Виши суд Шабац, Градска управа, МУП РС, 
Полицијска управа Шабац и Војни објекат (објекат посебне намене), односно као слободно-
стојећи (Библиотеке Шабачке са анексом). 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Парцеле уз објеката у свим зонама заштите задржавају се у постојећем/катастарском 
стању (није дозвољена деоба парцела са припадајућим парцелама објектата јавне 
намене). 

Приступи 
парцелама 
и објектима 

Сви постојећи (директни и индиректни) приступи објектима се задржавају, што важи и за 
колски приступ из ул. “Трг ђачког батаљона“, објектима Полицијске станице, Вишег суда, 
Градске управе и Културног центра. 
 
Све прилaзе, улaзе и комуникације у jaвним oбjeктима, прилaгoдити стaндaрдимa и 
прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ oсoбaмa са инвалидитетом. 
Обавезно изпоштовати услове приступачности дефинисане у поглављу II 1.7.8. 
 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

Задржати постојеће 

Индeкс 
зaузeтoсти 
(Из) 

Задржати постојећи.  
 

Индeкс 
изгрaђeнoсти 
(Ии) 

Задржати постојећи.  
 

Грaђeвинскe 
линиje и  
зона изградње 

Задржавају се постојеће зоне изградње као и грађевинска = регулациона 
линија, за објекте уличних низова, одн. грађевинска линије слободно-
стојећег објекта Библиотека Шабачка). 
 

Кровови и 
одвођење 
атмосферских 
вода 

Постојећи кровови се задржавају. За случај реконструкције, обавезно 
изпоштовати постојећи облик, нагибе и кровне покриваче, као и услове 
из мера заштите из Одлуке о утврђивању улице “Господар Јевремова“  
за просторно културно историјску целину. 
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Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Задржати постојећу 
 

Спрaтнoст Задржати постојећу 
` 

Пaркирaњe На јавним паркинзима и зонама паркирања у окружењу 

Зелене 
површине 

У овој зони нема обавезе формирања нових зелених површина, али препорука је да се 
искористе све просторне могућности за њихово евентуално формирање. 
Све постојеће зелене површине (испред објекта Градске управе и на припадајућој парцели 
Библиотеке Шабачке), као и линијско зеленило обавезно задржати.  
 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Тако где постоје, слободне површине користити на досадашњи начин.  
Свугде где је то могуће, одредити место за контејнер у складу са правилима уређења из 
поглавља “Систем за евакуацију отпада“. 

Интeрвeнциje 
нa пoст. 
објектима 

Могућа реконструкција, санација, енергетска санација и адаптација у постојећим 
хоризонталним и вертикалним габаритима објеката, али у складу са мерама заштите.  

Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Осим постојећих (контролни пункт Полицијске управе), ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других 
oбjeкaтa нa пaрцeли.  
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти. 

Пoмoћни обј. 
и гaрaжe 

Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, монтажних гаража и сл.) ниje дoзвољена.  

Ограђивање  
 
 

Грађевинске парцеле са објектима од јавног интереса се не ограђују, укључујући и парцеле 
трафо станица. Постојеће ограде се задржавају. 
 

Посебни 
услови 

 
Као посебне услове обавезно уважити мере техничке заштите за урбану структуру и 
објекте, дефинисане Одлуком о утврђивању улице “Господар Јевремова“ у Шапцу за 
просторно културно историјску целину, мере заштите споменика културе -Градске 
тржнице и његове заштићене, дефинисане Одлуком о утврђивању зграде Градске 
тржнице у Шапцу за споменик културе, мере заштите заштићене околине споменика 
културе из Одлуке о утврђивању цркве Св. Апостола Петра и Павла у Шапцу са спомени-
ком палим Шапчанима у Првом светском рату, као и услове чувања, одржавања и кори-
шћења из Плана заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде 
ПДР “Центар 1-Центар 2“ у Шапцу, издатог од стране Завода за заштиту споменика 
културе “Ваљево“ из Ваљева (бр.539/1 од 22.12.2016.). 
 
Списак утврђених НКД у овој зони, као и све мере заштите и услови чувања, одржавања  
и коришћења амбијеталне целине и објеката, наведени су у посебном поглављу. 
Обавезно изпоштовати услове и елементе приступачности, дефинисане у поглављу  
II 1.7.8. 

                       

За парцеле и објекте у поступку по Закону о враћању одузете имовине и обештећењу, а по 
разрешењу свијинских односа, постојећа јавна намена може бити редефинисана у остале 
намене, у складу са подебним условима за зоне којој парцела припада. 
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ЗОНА УЛИЧНИХ НИЗОВА УЗ УЛ. “ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА“ И “МАСАРИКОВА“ 

ОПИС ЗОНЕ И ФОРМАЦИЈА 

 
Ова просторна целина по својим архитектонско-историјским вредностима и целовитости  доминира у 
обухвату Плана. Заједно са објектима јавне намене, чини део Зоне просторне културно-историјске целине 
ул.“Господар Јевремова“, део заштићене околине утврђеног непокретног добра Цркве Св. Апостола Петра  
и Павла. 
Издвојена је као посебна зона јер као део старе урбане матрице, одн. старог градског језгра, има велики 
значај за даље очување њене урбане целовитости, историјских и архитектонско-стилских одлика простора. 
По критеријуму површина осталих намена, уличне низове чине објекти становања са пословањем и објекти 
пословања. 
 
Ову зона чине две подцелине:  
1- зона уличног низа уз ул. Господар Јевремова (обострано) и  
2- зона уличног низа уз ул. Масарикова (део у обухвату Плана). 
 
Сви објекти обостраног низа уз ул. “Господар Јевремова“ су у ужој зони заштите (изузев објекта Тржног 
центра, који је у зони заштићене околине), а у ул. “Масарикова“, чине део заштићене околине утврђеног 
непокретног добра Цркве Св. Апостола Петра и Павла (објекти на: кп.бр. 4689, 4693 и 4704/2).  
Заштићеној околини утврђеног НКД Народне библиотеке чине улични објекти на кп.бр. 4715 и 4717. 
Преостали делови припадајућих парцела уз ул. Господар Јевемова су у зони заштићене околине просторне 
културно-историјске целине ул.“Господар Јевремова“. 
(Све зоне заштите назначене су на графичким прилозима) 
У овој зони се планирају следеће интервенције на објектима и површина: реконструкција, унапређење 
постојећих и уношење нових садржаја у складу са дефинисаном наменом објеката, комунално опремање и 
ост. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa 
oбjeкaтa 

Намена је дефинисана преовлађујућом наменом: пословање (услужне и комерцијалне 
делатности) и становање са пословањем.  
Објекти се великом већином задржавају у постојећим хоризонталним и вертикалним 
габаритима и то као једнофункционални пословни објекти, или стамбено-пословни објекти, 
уз обавезно задржавање или формирање пoслoвнoг прoстoрa у призeмљу. Врста  
пословања мора бити примерена архитектури и постојећем функционалном и констру- 
ктивном склопу објатата. 
 
Нови објекти могу бити једнофункционални објекти пословања или пословно стамбени са 
пословањем у приземљу објекта. 
 

Типологија 
објеката 

Објекти се задржавају у постојећим зонама изградње, као делови уличних непрекинутих 
низова и на регулационој линији приступних улица (“Господар Јевремова“, “Цара Душана“  
и “Масарикова“). 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Парцеле уз објекте у свим зонама заштите задржавају се у постојећем/катастарском стању 
или формирају по принципу објекат=парцела и уз посебно дефинисан услов обезбеђивања 
приступа у дубину матичне парцеле. 
Обавезно је формирање припадајуће парцеле стамбено-пословног објекта на кп.бр. 
4644/1 (ул. “Господар Јевремова“ бр. 9, 9а и 7), према графичким прилозима “План 
намене површина са планом саобраћаја“ и “План регулације и изградње“. 
 

Приступи 
парцелама 
и објектима 

Сви постојећи приступи објектима се задржавају, као и приступи деловима припадајуће 
парцеле иза уличног објекта (кроз пасаже).  
 
За нове објекте, минимална ширина пролаза/пасажа у дубину парцеле износи 2,5 m. 
Сви прилaзи и улaзи и комуникације у oбjeктима, морају бити прилaгoђени стaндaрдимa и 
прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ, уз пуно поштовање елемента 
приступачности, дефинисаних у поглављу II 1.7.8. 
 
 
 
 

II 2.3.2. ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА
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Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

Задржати постојеће 

Индeкс 
зaузeтoсти  
(Из) 

Задржати постојећи.  
У случају формирања парцела=објекат, максимално дозвољени 
Из=100%.  
За новоформирану катастарску/грађевинску парцелу за стамбено-
пословни објекат, која се формира од дела кп. бр. 4644/1, важи 
Из= 80% 

Индeкс 
изгрaђeнoсти 
(Ии) 

Задржати постојећи.  
У случају формирања парцела=објекат, макс. дозвољени је у зависности 
од постојеће спратности, која се задржава.  
За новоформирану катастарску/грађевинску парцелу за стамбено-
пословни објекат, која се формира од дела кп. бр. 4644/1, важи Ии= 3,2 

Грaђeвинскe 
линиje и  
зона изградње 

Задржавају се постојеће (грађевинска = регулациона линија).  
Зона изградње је опредељена као максимална и дефинисана је 
аналитички - према графичком прилогу "План регулације и изградње". 
(Напомена: 
У случају неслагања планиране зоне и стања на терену, преузети 
податке са ажурне геодетске подлоге.) 

Кровови и 
одвођење 
атмосферских 
вода 

Постојећи кровови се задржавају. За случај реконструкције, обавезно 
изпоштовати постојећи облик, нагибе и кровне покриваче, као и услове 
из мера заштите из Одлуке о утврђивању улице “Господар Јевремова“  
за просторно културно историјску целину. 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Задржати постојећу 
 

Спрaтнoст Задржати постојећу, осим за објекат на кп.бр. 4615/1, за који су дати 
посебни услови. 

Пaркирaњe На јавним паркинзима и зонама паркирања у окружењу 

Зелене 
површине 

У овој зони нема обавезе формирања нових зелених површина 
 

Урeђeњe 
слoбoдних 
пoвршинa 

Тако где постоје, слободне површине користити на досадашњи начин.  
Свугде где је то могуће, одредити место за контејнер у складу са правилима уређења из 
поглавља “Систем за евакуацију отпада“. 

Интeрвeнциje 
нa 
пoстојећим 
објектима 

Могућа реконструкција, санација, енергетска санација и адаптација у постојећим 
хоризонталним и вертикалним габаритима објеката, али у складу са мерама заштите, али 
уз услов да се број стамбених јединица не повећава.  

Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли.  
Изграђени објекти (дворишних низова) у дубини припадајуће парцеле се задржавају, према 
уловима за зону којој припадају. 

Пoмoћни обј. 
и гaрaжe 

Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, монтажних гаража и сл.) у oвoj зoни ниje дoзвољена. 

Обjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изградња и реконструкција oбjeкaтa на начин који није у складу са условима 
изграде из пoглaвља “Инжeњeрскo гeoлoшки услoви изградње“, као и условима и мерама 
заштите дефинисаних у поглављу II 1.7.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту културног и 
наслеђа. 
У објектима сe могу oбaвљaти само делатности дефинисане у одредницама нaмeнa 
објеката.  

Ограђивање  
 
 
 
 

Грађевинске парцеле са објектима уличног низа се не ограђују ка регулацији. 
Парцеле са колско-пешачким или пешачким површинама у јавној употреби -пасажи 
(кп.бр.4594) и парцеле на које се директно настављају јавне пешачке површине (кп.бр. 
2713/1, 4618/8, 4644/1, 4706, 4704/1), није дозвиљено постављање капија. 
На пасажима осталих објеката уличног низа планирати капије тако да буду на регулационој 
линији, одн. припадајућој грађевинској парцели. 
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Посебни 
услови 

 
Као посебне услове обавезно уважити мере техничке заштите за урбану структуру и 
објекте, дефинисане Одлуком о утврђивању улице “Господар Јевремова“ у Шапцу за 
просторно културно историјску целину ("Сл. гласник РС", бр. 58/06), мере заштите 
заштићене околине културног добра из Одлуке о утврђивању цркве Св. Апостола Петра и 
Павла у Шапцу са спомеником палим Шапчанима у Првом светском рату за споменик 
културе ("Сл. гласник РС",  51/97), као и услове чувања, одржавања и коришћења из 
Плана заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде ПДР “Центар 
1-Центар 2“ у Шапцу, издатог од стране Завода за заштиту споменика културе “Ваљево“ 
из Ваљева (бр.539/1 од 22.12.2016.). 
 
У поглављу II 1.7.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту културног и наслеђа, а према Одлукама 
о утрђивању и мерама заштите за просторно културно историјску целину, споменике 
културе, утврђена НКД, објекте од посебне вредности, објекте од вредности и објекте без 
вредности, наведени су сви валоризовани објекти, као и мере њихове заштите, а које у  
великој мери дефинишу и услове за њихову санацију, реконструкцију, или изградњу.  
 
Према условима Плана заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе ПДР 
„Центар 1- Центар2“  у Шапцу, издатих од стране Завода за заштиту споменика културе 
„Ваљево“, као део Зоне уличног низа уз ул.“Масарикова“ наведени су: 
 
Утврђена Непокретна културна добра (НКД) 
- зграда Прве народне апотеке, ул.бр.23, кп.бр. 2749/16 
 
Посебни услови за утврђена непокретна културна добра ул. “Господар Јевремова“) 
Постојећи објекат се задржава у постојећој зони изградње, као део непрекинутог уличног 
низа. Постојећа грађевинска=регулациона линија, се задржавају.  
Према планском решењу (датом у свим графичким пролозима), дозвољено је формирање 
припадајуће парцеле објекта Прве народне апотеке (ул. “Господар Јевремова“ бр. 23).  
За новоформирану катастарску/ грађевинску парцелу за објекат Прве народне апотеке, која 
се формира од дела кп. бр. 4749/16, важи индекс заузетости -Из= 70% и индекс 
изграђености -Ии= 2,1. 
Постојећи кров се задржава. За случај реконструкције, обавезно изпоштовати постојећи 
облик, нагибе и кровне покриваче. 
Обавезно задржати постојећу спратност објекта (ВП+1+Пк). 
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Објекат Прве народне апотеке (кп.бр. 4749/16), обавезно задржава предходну/постојећу 
намену (апотекарска делатност). 
Као компатибилна намена објекта са његовим пратећим објектима и садржајима (објекат 
магацина, уз ул.Тиршов венац), дозвољена намена је музеј апотекарства. Без обзира да ли 
је у питању доминантна или компатибилна намена, обевезно је очување аутентичног 
ентеријера и опреме, на свим етажама објекта. 

    

  

 
Вредни објекти градитељског наслеђа 
 - кућа у ул. Масарикова бр.16 (кп.бр. 4717),  
 - кућа у ул. Масарикова бр.10 (кп.бр. 4704/3), 
 - кућа у ул. Масарикова бр. 4 (кп.бр. 4689). 
 
Посебни услови за вредне објекте градитељског наслеђа (у ул. “Масарикова“) 
Изграђени објекти на кат.парц. бр. 4717, 4704/3 и 4689  (ул.“Масарикова“, бр.16, 10 и 4),  
валоризовани су као објекти који поседују одређена споменичка својства и/или квалитете  
које треба сачувати и унапредити. Осим тога објекти као и њихове прирадајуће парцеле на  
броју 10 и 4, су и део заштићене околине споменика културе (Цркве С. Апостола Петра и  
Павла), а објекат и његова прирадајућа парцела на броју 16, су део заштићене околине 
утврђеног НКД Народне библиотеке (Библиотека шабачка).   
 
За ове објекте дефинисани следећи, посебни услови: 
- очување оригиналног изгледа објекта, односно хоризонталног и вертикалног габарита,  
  стилских карактеристика, примењених материјала, конструктивног склопа и декоративних 
  елемената. 
- намена објекта- задржавање постојеће  
- препарцелација постојећих грађевинских парцела није дозвољена 
- отварање портала и излога и реконструкција постојећих, на уличној страни дозвољена је,  
  али само под условом да буде изведена у складу са изворним изгледом, да прати ритам,  
  висине и материјале постојећих отвора и јединственим третирањем читавог фасадног  
  платна 
- забрањено је  постављања ваздушних водова електро и ТТ мреже преко заштићених 
  објеката. Вођење инфраструктурних водова извести подземно, уз обавезно враћање 
  терена у првобитно стање 
 
Посебни услови за нови објекат на кп.бр. 4615/1 ( у ул. “Господар Јевремова“) 
- намена објекта- у складу са наменом дефинисаном за зону 
  (објекат уличног низа обавезно планирати као пословни, а део у дубини парцеле као 
  стамбено-пословни) 
- положај објекта на парцели је искључиво ивични, на постојећој регулацији и орјентисан  
  ка улици. Објекат мора бити усклађен са врeдностима урбаног и архитектонског наслеђа  
  (димензије, диспозиција, пропорције, тип градње, обликовање). 
- у случају формирања парцела= улични објекат, максимално дозвољени Из=100%  
- обавезно је формирање приступа у парцелу (пасажа), минималне ширине 2,5m. 
- максимална спратност објекта је П+1 
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- висински габарит новог објекта дефинисан је вертикалном регулацијом суседних објеката  
  (на кп. бр. 4614/1, са објектом који је утврђено НКД и на кп.бр. 4618/8 са уличним објектом, 
  валоризованим као објекат од вредности), односно висином његове слемене линије и 
  главног-стрешног венца. У циљу очувања пропорцијских односа, висински габарит новог  
  објекта се интерполује између висинских габарита суседних објеката или се усклађује са 
  висинским елементима нижег, суседног објекта (објекат на кп.бр. 4618/8). 
  Висина слемена нижег суседног објекта (на кп.бр. 4618/8) износи +7,90m а висина кровног 
  венца је на коти +5,90m. На вишем, суседном објекту (на кп.бр. 4616/1) висина слемена 
  је +10,30m а кровног венца +9,10m. 
Све висине су дате у односу на коту тротоара, а одступања су дозвољена до +0,20m -макс. 
У Идејном пројекту обавезно приложити висине суседних објеката са којима се планирани  
објекат ускађује по висини, датим у односу на коту приступног тротоара. 
 
- као и суседни објекти, планирани објекат уличног низа мора имати двосливни кров, са  
  падом ка јавној површини и сопственој парцели, са дозвољеном променом нагиба кровних 
  равни, већ у зависности од изгледа суседних објеката који се чувају. Нагиб кровних равни  
  не сме бити стрмији од суседних објеката под заштитом, а висина надзидка може бити  
  1/3 висине спратне етаже -максимално. 

- габарит новог објекта по дубини решавати у складу са задатом зоном изградње и осталим 
   урбанистичким параметрима и функцијом објекта. Како се нови објекат гради уз објекте  
   на суседним грађевинским парцелама, који су предвиђени за чување, дворишним крилима 
   планираног објекта прекрити калканске зидове суседних објеката (конкретно објекта на  
   кп.бр. 4614/1). 
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ЗОНА ПАРЦЕЛА УЗ УЛ. “КОСТЕ АБРАШЕВИЋА“, “СТОЈАНА НОВАКОВИЋА“  
                                           И “ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА“ 
ОПИС ЗОНЕ И ФОРМАЦИЈА 

 
Ова зона се налази уз северозападну и југозападну границу обухвата Плана и чине је парцеле орјентисане 
на три наведене улице. Ниједан њен део није у саставу неке од заштићене околине просторне културно-
историјских целина и нема утврђених НКД. 
Зона је подељена на три подцелине: 
- зона уз ул. “Косте Абрашевић“ (1)- у обухвату Плана  
- зона уз ул. “Стојана Новаковића“ (2)- у обухвату Плана 
- зона уз ул. “Лазе Лазаревић“ (3)- У обухвату Плана 
Зону чине: слободностојећи објекат пословања, објекти непрекинутог улићног низа (уз ул. “Косте 
Абрашевић“) и објекти прекинутог уличног низа (у преостале две подцелине). У дубини парцела су 
унутрашњи, углавном већ изграђени дворишни низови објеката. По намени то су објекти становања 
(једнофункционални објекти становања) или са пословањем у приземљу. 
Као типови становања, заступљену су вишепородично становање већих и средњих густина и породично 
становање средњих густина становања.  
 
Напомена: 
Ова зона, са својим подзонама, формирана је као зона са типичним начином изградње за централни градски 
блок, одн. као последица спровођења неколико регулационих планова и њихових измена и допуна, где су 
правила грађења била различита. Осим препознавања и дефинисања потенцијала за рационалније 
коришћење грађевинског земљишта, ово планско решење има за циљ и усаглашавање и уједначавање 
улова за изградњу и уређење у оквиру зоне, уз пуно уважавање постојеће урбане матрице.   
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa 
oбjeкaтa 

Намена је дефинисана постојећом/преовлађујућом наменом:  становање и становање са 
пословањем и пословање(услужне, комерцијалне делатности). Прeпoручуjу сe: тргoвинa, 
услугe кoje пoдрaзумeвajу кaнцeлaриjскo пoслoвaњe, сервиси, лeкaрскe oрдинaциje, 
aпoтeкe, хотелијерство, туризам и сл. 
Одобравају се и једнофункционални објекти пословања, као и промена постојећих намена  
у дефинисане преовлађујуће.  
 

Типологија 
објеката 

Постојећи улични објекти и слободностојећи пословни објекат (на кп.бр.4745/1) се 
задржавају по формацији. Унутрашњи низови се такође задржавају на преовлађујућим, 
унутрашњим грађевинским линијама, односно планираним зонама изградње. 
  

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

У условима постојеће изграђености, било да су парцеле у корисничком статусу једног или 
више корисника, задржавају се у постојећем/катастарском стању, а дозвољено је и 
формирање парцела по принципу објекат=парцела, уз услов обезбеђивања приступа у 
дубину парцеле и постојања приступа са јавне површине. 
У свим подзонама, припадајуће парцеле објеката вишепородичног становања и парцела= 
објекат, обавезно се задржавају у постојећем /катастарском стању.  
 
За нове парцелације, које се не формирају као парцела=објекат, у подзонама 2 и 3: 
минимална површина нове парцеле 2,5 ара (одступање до -5%) и минимална ширина 
фронта 10,0m (за подзону 2), одн. 3,0 ара (одступање до -5%) и минимална ширина  
фронта 12,0m (за подзону 3). 
Припадајућу парцелу објекта на кп.бр.4745/1 (пословни објекат-Народни универзитет, 
Савез синдиката, Заједница културних установа), формирати према утврђеној граници 
јавног и осталог земљишта из планског решења. 
На парцелама између ул. Стојана Новаковића и Тиршов венац (подзона 2) и између 
улица Лазе Лазаревића и Нова 7 (подзона 3), делови парцела ка централним улицама, 
могу бити формирани као објекат=парцела, без обезбеђивања приступа у дубину 
парцеле. Изградња објеката у овим подзонама, није условљена поделом парцела. То 
значи да грађевинске парцеле могу да се простиру и преко више зона (подзона 2), при 
чему сваки део парцеле задржава своје потенцијале за изградњу, према правилима 
припадајуће зоне. 
Услови изградње за објекте и парцеле подзоне 2, који гравитирају унутрашњој улици 
(Тиршов венац), су дефинисани посебним условима за Зону централног блока II - Зону 
између централних улица у блоку, у просторној целини Центар 1). 
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Приступи 
парцелама 
и објектима 

Сви постојећи приступи парцелама и објектима се задржавају, као и приступи деловима 
припадајуће парцеле иза уличног објекта (кроз пасаже).  
За нове објекте, с обзиром да већ постоји изграђене матрица унутрашњег низа, минимална 
ширина пролаза/пасажа у дубину парцеле износи 2,5 m. 
За пословни комплекс на углу ул. Косте Абрашевић и Тиршов венац, из ул.Тиршов венац 
обезбедити прилаз у дубину парцеле, мин. ширине 7,0 m. који је уједно и приступ објектима 
на кп.бр. 4749/9 и 4751/2. Приступна површина се не може користити за паркирање возила. 
Код стамбено-пословних објеката, обавезно раздвојити улазе у пословни и стамбени део. 
Обавезно изпоштовати услове и елементе приступачности, дефинисане у поглављу II 1.7.8. 
 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

Задржати постојеће. 
У планираним објектима, пoдзeмнe eтaжe мoгу дa зaузимajу вeћу 
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму 
грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa, oстaje у грaницaмa пaрцeлe и 
обезбеђује незастрту зелену површину, уколико је условљена. 

Индeкс 
зaузeтoсти  
(Из) 

Задржати постојећи, за објекте на парцелама које се задржавају без 
промене катастарског стања припадајућих парцела и са већ изграђеним 
објектима у максималној зони изградње (Из= до 80% -макс.).  
За остале -максимални Из=60% (+5%) 
У случају формирања парцела=објекат, макс. дозвољени Из=100%.  

Индeкс 
изгрaђeнoсти 
(Ии) 

Задржати постојећи објекте на парцелама које се задржавају без 
промене катастарског стања припадајућих парцела и са већ изграђеним 
објектима у максималној зоне изградње (Ии= 3,4 -макс.) 
На осталим парцелама, максимално дозвољени индекс изграђености је: 
Ии= 3,2. 
У случају формирања парцела=објекат (за постојеће објекте), макс. 
дозвољени је у зависности од постојеће спратности, која се задржава. 

Грaђeвинскe 
линиje и  
зона изградње 

Задржавају се постојеће, било да се грађевинске и регулационе линије 
поклапају или је грађевинска линија повучена у односу на регулациону). 
Грађевинске линије горњих етажа (висине 3m и више од коте тротоара), 
могу да прелазе грађевинску/регулациону линију 0,60m -макс. 
Зона изградње је опредељена као максимална и дефинисана је 
аналитички - према графичком прилогу "План регулације и изградње". 
(Напомена: 
У случају неслагања планиране зоне и стања на терену, преузети 
податке са ажурне геодетске подлоге.) 

Кровови,  
одвођење 
атмосферских 
вода 
и висинска 
регулација 
 

На пословним и објектима вишепородичног становања, који се 
задржавају у постојећим вертикалним габаритима, задржавају се и 
постојећи кровови. За случај реконструкције, на објектима је дозвољена 
санација крова (замена равног крова косим), при чему обавезно 
изпоштовати постојећи облик, нагибе и кровне покриваче. 
За реконструкцију/санацију крова на објектима становања важе следећи  
услови: 
- број стамбених јединица мора остати исти, а није дозвољено ни  
повећање површине постојећег стамбеног простора 
- изричито је забрањена изградња мансардних кровова и више  
поткровних етажа  
- замењени кров је обавезно кос, са истом висином слемене линије и  
сливовима ка јавној површини. У случају замене дотрајалог кровног  
покривача на објектима са косим кровом, задржати постојећи тип кровне 
конструкције, висину и изглед крова, а врсту повривача прилагодити  
постојећем паду кровних равни. 
Осим за објекте за које важе посебни услови висинске регулације, кота  
слемене линије објекта је, у зависности од спратности, задата као  
максимална и износи: П+4+Пк- +20,70m; П+4- +19,00m; П+3+Пк- +17,70m;
П+3- +16,00m;  П+2+Пк - +14,70 m; П+2 - +13,00 m; П+1+Пк - +11,70 m;  
П+1 - +10,00 m; и П+Пк - +8,70 m. 
Косина крова, без обзира на ширину разапињања кровне конструкције и  
врсту покривача, мора бити прилагођена задатој максималној висини  
слемена. Максимална кота слемена не може бити већа од 4,50m од коте  
пода поткровља. Испуст крова је једнак ширини венца -максимално. 
За планиране промене вертикалних габарита објеката (надзиђивање, 
замена равног крова косим или изградња), важе следећи посебни услови 
вертикалне регулације: 
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Подзона 1 (улични низ -Косте Абрашевића): 
- изграђени објекти на кп.бр. 4745/1, 4774/3, 4774/2, 4777/3, 4777/2, 
  4782/1 и 4783, се задржавају у постојећим вертикалним габаритима,   
  што укључује и постојеће висине и изглед кровова 
- пословни комплекс на углу ул. Косте Абрашевић и Тиршов венац 
  Кров решити као кос или раван. Кос кров је са сливовима ка јавној  
  површини, а максимална висина слемена је на коти +19,00m. 
  За раван кров висина кровног венца је на коти +17,00m -макс.  
  Максимална висина атике је 1,20m. 
 
Подзона 2 (улични и унутрашњи низови – ул.Стојана Новановића): 
- максималне слемене линије крова и висине кровног (стрешног) венца  
  за објекте планиране спратности П+2+Пк (на кп. бр. 4583, 4601/1, 4604, 
  4609, 4611, 4766, 4768 и 4781), морају бити усклађени са висинама на  
  изграђеном, уличном објекту на кп. бр. 4765/1, које износе +15,00m и  
  +12,30m. 
 

 
 

 
- висине слемена објеката у дубини парцела (орјентисаних на ул. Стојана 
  Новановића), ускладити са висинама наспрамних објеката исте  
  спратности на суседним парцелама, који су изграђени на заједничкој  
  бочној међи.  
- на кп.бр. 4767/1, висину слемена планираних објеката ускладити са  
  висинама исте спратности на кп.бр. 4765/1 и 4765/2 и то: за објекат  
  спратности П+2+Пк - +15,00m а за објекат спратности П+1+Пк- +10,60m 
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Подзона 3 (улични низ Лазе Лазаревића): 
- изграђени објекти на кат.парц. бр. 2746, 2745 и 2744 (ул. бр.12, 10 и 8),  
  валоризовани су као вредни објекти градске архитектуре и за њих су 
  дефинисани посебни услови  
- за објекат на кп.бр. 2743 (ул.бр. 6), максимална висина слемене линије  
  износи +13,00m а висина кровног венца +10,30m 
Све висине су дате у односу на коту тротоара, а одступања су дозвољена
до +0,20m -макс. 
 

 

 
 
Задата висинска регулација дата је на фотографијама и у графичком 
прилогу “Шематски приказ висинске регулације“. 
 
 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

 
Како је већина изграђених објеката својом типологијим (објекти у низу) и 
положајем према бочним међама (унутрашњи низови на једној од бочних 
међа) већ детерминисана, планерском интервенцијом постојећи низови 
се попуњавају и дефинишу усклађивањем њихове вертикалне 
регулације. То значи да се објекти уличних и дворишних низова 
изграђени на једној од бочних међа задржавају (без сагласности 
корисника суседних парцела), при чему бочна удаљеност од наспрамне 
суседне међе за објекте дворишног низа и са висином мањом од 16m не 
може бити мања од 4,0m. 
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Уколико на објектима на суседној парцели, који су такође изграђени на 
заједничкој међи постоје отвори, они се задржавају ако за то постоји 
правни основ (стечено право отвора на међном зиду). У случају да 
постоји правни основ да се отвори на међашњим зидовима задрже, 
инвеститор новог објекта у наспрамном низу на суседној парцели је 
дужан да обезбеди њихово даље функционисање (вентилацини 
шахтови, светларници и сл.). Димензије светларника се одређују у 
складу са важећим правилником. 
 
Минимална удаљеност од задње међе износи h/2 венца вишег објекта. 
На објектима унутрашњег низа, дозвољене су терасе са испадом 1,50m 
-макс. у односу на унутрашњу грађевинску линију. 
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). 
 

Спрaтнoст Постојећи објекти већих спратности (П+4, П+3+Пк и П+3) се задржавају у 
својим хоризонталним и вертикалним габаритима, а за планирани 
пословни комплекс на углу ул. Косте Абрашевић и Тиршов венац, 
спратност износи П+4 -макс. 
Постојећи објекти на парцелама са индексом заузетости који премашују 
максимално планирани, задржавају се у својим хоризонталним 
габаритима.  
За ове и остале објекте, у све три подзоне, оставља се могућност 
промене вертикалне регулације (надзиђивања), до спратности: 
П+2+Пк -макс.- за уличне објекте 
макс. до П+2+Пк, П+1+Пк или П+Пк - за дворишне низове  
(према графичком прологу "План регулације и изградње") 
 

Мaксимaлни 
брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

У постојећим објектима већих спратности (у све три подзоне) и изгра- 
ђеним објектима у којима се задржава постојећа спратност, обавезно  
задржати постојећи број стамбених јединица. За случај санације и  
реконструкције крова, број стамбених јединица мора остати исти. 
 
За остале објекте број стамбених јединица је осим величином зоне 
изградње, ограничен и корективним факторима, као што су: услови за 
паркирање, услови за обезбеђење минималних незастртих зелених 
површина и услови за обезбеђење структуре и површине станова у 
предметној зони. Број места за паркирање служи као корективни фактор 
за број и структуру стамбених и пословних јединица, односно врсту 
пословног простора. 
 
Парцела=објекат - за једнофункционалне објекте становања -једна 
стамбена јединица по етажи  
 
- Парцеле од 2,5-3,0 ара: 
П и П+Пк - једна стамбена јединица 
П+1+Пк - две стамбене јединице 
П+2+Пк - четири стамбене јединице 
 
- Парцеле преко 3,0 ара: 
П+1+Пк - четири стамбене јединице 
P+2 - четири стамбене јединице 
П+2+Пк - шест стамбених јединица 
 
Број станова је дат као максималан и уз поштовање фактичког стања 
коришћења објеката, у којима су приземни делови већине објеката у 
функцији пословања. 
Због ограничених физичких могућности за изградњу и врло сложених 
имовинско-правних односа (по неколико сукорисника на парцели), није 
дато ограничење величине станова, као ни процентуална заступљеност 
станова различитих структура. 
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пoткрoвљa  
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60 m (осим за објекте са 
посебним условима усклађивања вертикалне регулације).  
На објектима који се завршавају спратном етажом, нема надзидка, а  
кровна конструкција се наслања директно на завршну, равну плочу. 
За случај да је завршна етажа поткровље, дозвољено је формирање  
кровних баџа, са двосливним или тросливним кровом и примењеним  
истим кровним покривачем као на основном крову. 
Калкански зид баџе мора бити у вертикалној равни предње фасаде  
објекта, а косина кровних равни на баџи мора бити таква да обезбеди  
мању висину слемене линије баџе у односу на слемену линију главног  
крова.  
Кровне баџе морају бити симетрично распоређене и усаглашене по типу  
и осталим стилским одликама и материјалима. Прозорски отвори и/или  
балконска врата на баџи, морају бити истоветни по типу и модуларној  
висини и ширини са осталим отворима на фасади.  
Изградња мансардних кровова и више поткровних етажа није дозвољена 
(уколико се због распона кровне конструкције у таванском делу формира 
одређени корисни простор, мора се користити искључиво као део  
дуплекс станова, а никако као посебна етажа у поткровљу).  
На дворишним фасадама почетак кровне баџе је на мин. 1,0m од суседа. 
 

Пaркирaњe Подзона 1: 
У овој зони нема обавезе формирања паркинга на сопственој парцели, јер парцеле 
изграђених објеката не остављају просторне могућности за стационарни саобраћај.  
Паркирање обезбедити на јавним паркинзима и зонама паркирања у окружењу. 
За планиране објекте (пословни комплекс на углу ул. Косте Абрашевић и Тиршов венац), 
паркирање се може решити и изградњом подземних етажа, с тим да се због високог нивоа 
подземних вода, препоручује само једна подземна етажа.  
Инвеститор има право да објекат вишеетажне гараже изгради и као самосталан објекат на 
парцели. Инвеститор има права да паркирање унутар објекта реши преко косих рампи у 
складу са техничким нормативима, али уз услов да таквим решењем не ремети 
саобраћајни ток приступне улице или функционисање суседних објеката. 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. 
Уколико на сопственој парцели не може да задовољи услове за паркирање, инвеститор 
може да обезбеди секундарни паркинг (гаражни) простор у радијусу од 200m од објекта, 
било на посебној парцели, или на јавним паркинзима, јавној гаражи и зонама паркирања у 
окружењу. 
 
Подзоне 2 и 3: 
За делове подзона са изграђеним вишепородичним објектима и парцеле са изграђеним 
објектима без просторне могућности за паркирање/гаражирање, нема обавезе формирања 
паркинга на сопственој парцели. 
На осталим парцелама паркирање/гаражирање обезбедити на сопственој парцели, уз  
обавезно поштовање нoрмaтива зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa, датих у  
поглављу “Општа правила уређења и грађења“.    
 

Зелене 
површине 

 
Подзона 1: 
У овој зони нема обавезе формирања нових зелених површина, али је код изградње нових 
пословних објеката, потребно искористити све могућности за формирање нових.  
Препорука је да се на парцели обезбеди 10% незастртих зелених површина. 
 
Подзона 2 и 3: 
Осим за постојеће и планиране парцеле=објекат и парцеле вишепородичних објеката већих 
спратности (са релативно малим припадајућим парцелама), обавезно је формирање  
минимално 15% незастртих зелених површина, у оквиру сопствене парцеле. 
 

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

Могућа реконструкција, санација, адаптација и унапређење енергетске ефикасности 
објеката, у складу са дефинисаним у поглављу “Општа правила урeђења и грађења“.    
Дозвољене су и све унтервенције, дефинисане Посебним условима, у складу са Планом 
заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде ПДР “Центар 1-Центар 
2“ у Шапцу. 
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Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Ако парцела излази на две улице, дозвољена је изградња два стамбена или стамбено 
пословна објекта до максимално дефинисаних параметара за парцелу, а у зависности од  
зоне којој објекти припадају. Ако су оба објекта пословна, минимално међусобно растојање 
објеката је h/2 венца вишег објекта. Уколико постоје станови у оба или једном објекту, 
растојање је 3/4 висине венца вишег објекта.  
Акo тo ниje дeфинисaнo овим урбaнистичким плaнoм (изграђени објекти, који се задржавају 
или планирано допуњавање задате зоне изградње унутрашњих дворишних низова), 
изгрaдњa других oбjeкaтa на парцели није дозвољена. 
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти.  

Пoмoћни 
oбjeкти и 
гaрaжe 

За све три подзоне и уколико то дозвољавају просторни капацитети, изгрaдњa помоћних 
објеката и гaрaжa на парцели je дoпуштeнa, али уз услов да буду смештени у задату зону 
изградње, односно да се тиме не премашују задати урбанистички параметри. 
До релизације изградње планираних објеката, постојећи помоћни објекти се задржавају. 

Обjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изградња и реконструкција oбjeкaтa на начин који није у складу са условима 
изграде из пoглaвља “Инжeњeрскo гeoлoшки услoви изградње“. 
У објектима сe могу oбaвљaти само делатности дефинисане у одредницама нaмeнa 
објеката. Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим 
законским прописима, посебним одлукама локалне самоуправе и сл. 
 

Ограђивање 
парцела 

Грађевинске парцеле се не ограђују ка регулацији. 
Парцеле са колско-пешачким или пешачким површинама у јавној употреби (кп.бр.4594) и 
парцеле на које се директно настављају јавне пешачке површине (кп.бр. 4770), није 
дозвиљено постављање капија. 
 
Према суседним грађевинским парцелама могуће је поставити живу-зелену, или транспа-
рентну ограду до висине од 1,40m или зидану ограду максималне висине 0,90m (у односу 
на коту приступног тротоара). За пуне/зидане ограде преко висине од 0,90m потребна је 
сагласност суседа. Објекти са пасажима могу имати капије, а крила врата и капија се не 
могу отварати према регулационој линији.  
 

Посебни 
услови 

У складу са Планом заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде 
ПДР “Центар 1-Центар 2“ у Шапцу, издатог од стране Завода за заштиту споменика културе 
“Ваљево“ из Ваљева (бр.539/1 од 22.12.2016.), за ову зону наведени су: 
вредни објекти градитељског наслеђа 
- кућа у ул. Лазе Лазаревића бр. 8 (кп.бр.2744) 
- кућа у ул. Лазе Лазаревића бр.10 (кп.бр.2745) 
- кућа у ул. Лазе Лазаревића бр.12 (кп.бр.2746) 
 
Како због предходно изведених измена или интервенција ови објекти не задовољавају 
критеријуме за утврђивање НКД, валоризовани су као објекти који поседују одређена 
споменичка својства и/или квалитете које треба сачувати и унапредити, тако да су за те 
објекте дефинисани следећи, посебни услови: 
- очување оригиналног изгледа објекта, одн. хоризонталног и вертикалног габарита,  
  стилских карактеристика, примењених материјала, конструктивног склопа и декоративних 
  елемената. 
- уређење пословног простора у приземљу, а тим да намена пословања мора бити 
  прилагођена постојећем функционалном и конструктивном склопу. 
- уређење поткровља је могуће искључиво у габариту постојећег крова (објекти на  
  броју 12 и 10), а приступ овом делу објекта мора бити из објекта (изградња спољашњег 
  степеништа је изричито забрањена). Осветљење просторија у поткровљу извести кровним 
  прозорима или баџама, с тим да то не наруши пропорције изворног изгледа објекта.  
 - оставља се могућност дворишне доградње објекта, до висине уличног дела, у дубини 
   зоне изградње и уз услов да је према изворном архитектонско-конструктивним решењем  
   та доградња остварива. 
 - отварање портала и излога и реконструкција постојећих објеката на уличној страни  
   дозвољена је, али само под условом да буде изведена у складу са изворним изгледом,  
   да прати ритам, висине и материјале постојећих отвора и јединственим третирањем 
   читавог фасадног платна 
- за све интервенције на уличном објекту обавезна је израда Идејног пројекта и приба- 
  вљање мишљења Комисије за планове, односно органа и организација чије су надлежно- 
  сти дефинисане градским одлукама или решењима (инвеститор нема обавезу предходног 
  прибављања решења о преузимању мера техничке заштите, односно израду пројектне 
  документације у сарадњи са надлежним заводом за заштиту споменика културе). 
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ЗОНА УЛИЧНИХ НИЗОВА УЗ УЛ. ТРГ ЂАЧКОГ БАТАЉОНА (ОБОСТРАНО) И 
                                                   БЛОК ИЗМЕЂУ УЛ. ЈОВЕ КУРСУЛЕ И МИЛОРАДА ШАПЧАНИНА 
 
ОПИС ЗОНЕ И ФОРМАЦИЈА 

 
Ова зона је у саставу просторне целине Центар 2, у северном и североисточном делу обухвата Плана.  
Чине је изграђени објекти уз оба крака ул. Трг Ђачког батаљона и то: вишепородични објекти становања 
већих спратности (П+4 и П+4+Пк) и објекти пословања (“Занатски центар“, Тржни центар и остали, који 
чине малу радну зону унутар доминантно стамбене зоне).  
Блок између ул. Јове Курсуле и Милорада Шапчанина већином сачињавају изграђени објекти вишепо-
родичног становања већих спратности (П+4, П+4+Пк и П+8). 
 
У овој зони се планирају следеће интервенције на објектима: реконструкција, унапређење постојећих и 
уношење нових садржаја у складу са дефинисаном наменом објеката, комунално опремање и ост. 
као и надзиђивање за део објеката у саставу Занатског центра. 
 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa 
oбjeкaтa 

Намена објеката је становање (становање са пословањем) и пословање (услужне 
делатности -трговина, услуге, сервиси и сл.).  
Због веома ограниченог простора за прилаз и паркирање, објекти се задржавају без 
промене хоризонталних и вертикалних габарита.  
Постојећа намена се такође, у потпуности задржава. 

Типологија 
објеката 

Постојећи објекти се задржавају као слободностојећи објекти (објекти становања) или 
објекти у низу (објекти пословања -Занатски центар, Тржни центар и остали). 
 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Парцеле објеката су већ по катастарском стању формиране као парцела=објекат, или су 
опредељене као грађевинске парцеле, утврђивањем границе јавног и осталог земљишта, 
према планском решењу. 
Оставља се могућност укрупњавања, али не и парцелације постојећих парцела, осим за 
формирање парцеле трафо-станице. 
 

Приступи 
парцелама 
и објектима 

Сви објекти задржавају приступ директно са јавне површине. 
Како је јужни крак ул. Трг ђачког батаљона задржао постојећи саобраћајни режим, колски 
и пешачки прилази објектима на тој страни улице се задржавају. Прилаз и паркирање су 
омогућени и са унутрашњих улица (Нова 4, Нова 5, Нова 6 и Нова 7), које се као постојеће 
улице задржавају, уз редефинисану регулациону ширину. 
 
С обзиром на промену саобраћајног режима коришћења северног крака ул. Трг ђачког 
батаљона (укидање колског саобраћаја), задржава се постојећи пешачки приступ објектима 
са новоформиране пешечке површине. Колски прилаз објектима је из ул. Јове Курсуле 
(Занатски центар), а колски приступ осталим објектима и паркинзима је са задње стране,  
из ул. Милорада Шапчанина. 
 
Обавезно изпоштовати услове и елементе приступачности, дефинисане у поглављу II 1.7.8. 
 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

Задржати постојеће

Индeкс 
зaузeтoсти  
(Из) 

Задржати постојећи, за објекте на парцелама које се задржавају без 
промене катастарског стања.  
За парцеле у Занатском центру, где су формиране парцела=објекат, 
макс. дозвољени Из=100%, се задржава. 
За кп.бр.2506/3, Из= 60% макс. 

Индeкс 
изгрaђeнoсти 
(Ии) 

Задржати постојећи за објекте на парцелама које се задржавају без 
промене катастарског стања.  
 
За Занатски центар Ии = 2,0 макс. 
 

Грaђeвинскe 
линиje и зоне 
изградње 

Задржавају се постојеће (грађевинске и регулационе линије се 
поклапају). 
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Кровови,  
одвођење 
атмосферских 
вода 
и висинска 
регулација 
 
 
 

На објектима вишепородичног становања и пословања, који се 
задржавају у постојећим вертикалним габаритима, задржавају се и 
постојећи кровови. За објекте пословања на кп. бр. 2502/1 и 2502/2 
(Занатски центар), изпоштовати висинску регулацију суседних објеката. 
За остале објекте пословања (на кп.бр. 2679/4, 2509, 2512 и деловима  
кп.бр.2508 и 2506/1), задржати постојећу спратност. 
За случај реконструкције, на објектима је дозвољена санација крова 
(замена равног крова косим), при чему обавезно изпоштовати постојећи 
облик, нагибе и кровне покриваче. 
За реконструкцију/санацију крова објеката веће спратности, важе услови 
као за Зону парцела уз.ул. “Косте Абрашевића“, “Стојана Новаковића“ и 
“Лазе Лазаревића“. 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Задржати постојећу 
 

Спрaтнoст Задржати постојећу, осим за пословне објекте у Занатском центру: 
на кп.бр. 2502/1 и 2502/2, где је се препоручујуе надзиђивање до П+Пк- 
макс. уз задржавање хоризонталних габарита објекета.   

Поткровља Висину надзидка за планирано надзиђивање до П+Пк- макс. на 
објектима у Занатском центру, услкадити са висином надзидка на 
суседним објектима низа (на кп.бр. 2501/1 и 2501/2). 
У овим објектима намена поткровне етаже је искључиво пословање. 

Пaркирaњe На јавним паркинзима и зонама паркирања у окружењу 

Зелене 
површине 

У овој зони нема обавезе формирања зелених површина.  
 

Интeрвeнциje 
нa пoст.oбj. 

Могућа реконструкција, санација, енергетска санација и адаптација у постојећим 
хоризонталним и вертикалним габаритима објеката, осим за објекте где је дозвољена 
промена висинске регулације. 

Пoмoћни 
oбjeкти и 
гaрaжe 

Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, монтажних гаража и сл.) у oвoj зoни ниje дoзвољена, 
осим на кп.бр. 2506/3, где помоћни простор мора бити планиран у главном објекту у  
задатој зони изградње. 

Обjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изградња и реконструкција oбjeкaтa на начин који није у складу са условима 
изграде из пoглaвља “Инжeњeрскo гeoлoшки услoви изградње“.  
У објектима сe могу oбaвљaти само делатности дефинисане у одредницама нaмeнa 
објеката. 

Ограђивање 
pарцела 

У зонама вишепородичне и вишеспратне изградње, са објектима на регулацији, 
грађевинске парцеле се по правили не ограђују.  

Посебни 
услови 

Како су према Одлуци о утврђивању улице “Господар Јевремова“ за просторно културно 
историјску целину, припадајућа парцела и вишепородични објекат на кп.бр. 2683 
у оквиру уже зоне заштите, а пословни објекат- Тржни центар на кп.бр.2679/4 у оквиру 
граница заштићене околине, као посебне услове обавезно уважити све мере техничке  
заштите, из поглавља II 1.7.1. Урбaнистичкe мeрe зa зaштиту културног и наслеђа. 
Напомена: 
Као посебан услов саобраћајног режима коришћења планираног пешачког платоа на 
његовој североисточној страни, оставља се могућност увођења временске динамике 
коришћења платоа за колски саобраћај, ради снабдевања тржнице, такси стајалишта и 
осталих јавних садржаја на платоу, као и пословних објеката зоне. 

                                  
                                                  ул.“Трг Ђачког батаљона“ - јужни крак 
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ЗОНА ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА I 
(КОЈА ГРАВИТИРА УЛ. “ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА“ и “МАСАРИКОВА“)  
                                         
ОПИС ЗОНЕ И ФОРМАЦИЈА 

 
Ова зона обухвата неколико целина и то: централне делове блока који гравитирају улицама “Господар 
Јевремова“ (1 и 2) и “Масарикова“ (3).  
Парцеле у подзонама 1 и 2, су највећим делом у обухвату уже зоне заштите или заштићене околине 
просторне културно-историјске целине ул.“Господар Јевремова“, а подзона 3 је највећим делом у обухвату 
заштићене околине утврђених НКД (Црква Св.Апостола Петра и Павла и Народна библиотека). 
Бројеви кат. парцела у зонама заштите наведени су у поглављу Зона просторне културно-историјске целине 
ул.“Господар Јевремова“ и Зона заштите утврђених НКД. 
 
Основна карактеристика целокупне зоне је да је сачињавају издужене и релативно узане парцеле, са 
објектима унутрашњих/дворишних низова са типичним начином изградње за централни део блока.  
Иако гравитирају ул. “Господар Јевремова“, парцеле подзоне 1 и 2, већином излазе и на јавне површине или 
постојеће или планиране улице у дубини блока (подзона 1 -на ул.Тиршов венац, подзона 2 - на ул. Нова 7, 
Нова 6, Нова 5 и Нова 4). Парцеле које гравитирају ул.“Масарикова“ (подзона 3), имају приступ и са улица  
Нова 3 и Нова 2. 
По намени зону чине објекти становања (једнофункционални објекти становања) или са пословањем у 
приземљу, а као преовлађујући тип становања задржано је породично становање средњих густина 
становања, спратности П+Пк, П+1, П+1+Пк, П+2 и П+2+Пк.  
 
Планско решење има за циљ усаглашавање и уједначавање услова за изградњу и уређење у оквиру зоне, уз 
пуно уважавање фактичког стања и мера заштите којима су ови услови, у великој мери дефинисани.  

                                             
                                                       Зона централног блока I 
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ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa 
oбjeкaтa 

Намена је дефинисана постојећом/преовлађујућом наменом: становање и становање са 
пословањем (услужне, комерцијалне делатности). Одобравају се и једнофункционални 
објекти пословања. 

Типологија 
објеката 

Постојећи, унутрашњи низови се већином задржавају, са редефинисаним хоризонталним 
габаритима (планиране зоне изградње), у оквиру постојећих или планираних низова и са 
спратношћу која је дата као максимална. 
Преовлађујуће, унутрашње грађевинске линије се такође задржавају, уз услов да буду 
изпоштована и правила, показатељи, корективни фактори и критеријуми, дефинисани за 
зону.  

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Постојеће парцеле= објекат се задржавају. 
Остале парцеле, у условима постојеће изграђености, било да су парцеле у корисничком  
статусу једног или више корисника, задржавају се у постојећем/катастарском стању. 
Оптимално решење парцелације за ове парцеле, са густо изграђеним објектима дворишних 
низова, је формирање парцела по систему парцела=објекат, са заједничком сукорисничком 
површином као индиректном везом са приступном улицом, уз сагласност свих сукорисника  
и уз услов обезбеђивања приступа у дубину парцеле (најчешће кроз пасаже уличних  
објеката). 
Изградња објеката у овим подзонама, није условљена поделом парцела. То значи да 
грађевинске парцеле могу да се простиру и преко више зона (у све три подзоне), при 
чему сваки део парцеле задржава своје потенцијале и услове за изградњу и уређење 
према правилима припадајуће зоне, или друге посебне услове. За подзоне 1 и 2 то су 
делови парцела у Зони уличних низова уз ул. Господар Јевремова и у Зони централног 
блока II. 
Делови парцела у подзони 3, су у Зони уличних низова уз ул. Масарикова. 
 

Приступи 
парцелама 
и објектима 

Сви постојећи приступи парцелама и објектима се задржавају, као и приступи деловима 
припадајуће парцеле иза уличног објекта (кроз пасаже).  
За нове објекте, с обзиром да већ постоје изграђене матрице унутрашњих једностраних 
или обостраних низова, минимална ширина пролаза/пасажа у дубину парцеле износи: за 
подзону 1 и 2 - 2,50 m. а за подзону 3 - 3,00 m. 
Приступна површина се не може користити за паркирање возила.  
Обавезно изпоштовати услове и елементе приступачности, дефинисане у поглављу II 1.7.8. 
 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

Задржати постојеће. 
У планираним објектима, пoдзeмнe eтaжe мoгу дa зaузимajу вeћу 
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму 
грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa, oстaje у грaницaмa пaрцeлe. 

Индeкс 
зaузeтoсти  
(Из) 

Задржати постојећи, за објекте на парцелама које се задржавају без 
промене катастарског стања припадајућих парцела и са већ изграђеним 
објектима у максималној зони изградње (Из= 65-85% -макс.).  
За остале -максимални Из=60% (+5%) 
У случају формирања парцела=објекат, макс. дозвољени Из=100%.  
 

Индeкс 
изгрaђeнoсти 
(Ии) 

Максимално дозвољени индекс изграђености је у зависности од 
планиране спратности Ии= 2,0. 
У случају формирања парцела=објекат (за постојеће објекте), макс. 
дозвољени је у зависности од постојеће спратности, која се задржава. 

Грaђeвинскe 
линиje и зоне 
изградње 

Грађевинске и регулационе линије се поклапају, ка јавним пешачким 
површинама и улицама Нова 4, Нова 3 и Нова 2. 
Грађевинске линије горњих етажа (висине 3m и више од коте тротоара), 
могу да прелазе грађевунску/регулациону линију 0,60m -макс. 
Зона изградње је опредељена као максимална и дефинисана је 
аналитички (координатама детаљних тачака) - према графичком прилогу 
"План регулације и изградње". 
 
Напомена: 
У случају неслагања планиране зоне и стања на терену, преузети 
податке са ажурне геодетске подлоге.) 
Као посебни услови за зону изградње објекта планиране спратности  
П+1+Пк у дну кп.бр. 4650 (подзона 3), важе услови дефинисани у 
поглављу  “Електроенергетика“. 
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Кровови,  
одвођење 
атмосферских 
вода 
и висинска 
регулација 
 

Осим за објекте за које важе посебни услови висинске регулације, кота  
слемене линије објекта је, у зависности од спратности, задата као  
максимална и то за:  
П+2+Пк - +14,70 m; П+2 - +13,00 m; П+1+Пк - +11,70 m; П+1 - +10,00 m;  
и П+Пк - +8,70 m. 
Кровови су једносливни или двосливни (у зависности од врсте крова  
објеката чији се низ попуњава), а косина крова, без обзира на ширину  
разапињања кровне конструкције и врсту покривача, мора бити  
прилагођена задатој максималној висини слемена. Максимална кота  
слемена не може бити већа од 4,50m од коте пода поткровља.  
Испуст крова је једнак ширини венца -максимално. 
 
За планиране промене вертикалних габарита објеката (надзиђивање), 
важе следећи посебни услови вертикалне регулације: 
 
Подзона 1 (просторна целина Центар 1):  
- за објекте планиране сратности П+1 (иза уличних објеката на кп.бр. 
  4614/1 и 4615/1), максимална висина слемена износи +10,30 m) 
- за објекат планиране спратности П+1 (на кп.бр. 4618/7), макс. висина 
  слемена износи +9,50 m 
- за објекте планиране спратности П+2 (на кп.бр. 4618/1), преузети 
  висину слемене линије и кровног венца са изграђеног објекта исте 
  спратности, који је у саставу истог дворишног низа 
- за објекте планиране спратности П+2+Пк (на кп.бр. 4650), преузети 
  висину слемене линије објеката исте спратности, на кп.бр. 4644/3, а 
  која озноси +15.50 m. 
 
Подзона 2 (просторна целина Центар 2): 
- за објекат на кп.бр. 2718, максималну висину слемене линије и кровног  
  венца, ускладити са изграђеним објектом на кп.бр. 2717. 
- за објекат на кп.бр. 2711, максималну висину слемене линије ускладити 
  са слеменом линијом на објекту на суседној парцели (кп.бр.2709), која 
  износи +12,00m. Због усклађивања грађевинских линија, преузети и 
  висину и ширину конзолног препуста горњих етажа изграђеног објекта  
  на кп.бр. 2709 и то читавој ширини фасаде планираног објекта на  
  кп.бр. 2711. 
- за планирани објекат (спратности П+1), на кп.бр. 2708, преузети висину  
  слемена (+9,50m) и кровног венца (+5,70m), са нижег дела уличног  
  објекта (ул.бр.14). 
 
  Подзона 3 (просторна целина Центар 1): 
- за планирани објекат спратности П+2+Пк (на кп.бр. 4694), висину  
  слемене линије ускладити са слеменим линијама објеката исте 
  сптарности на кп.бр. 4644/3, 4747/3 и 4704/5. Како су све те висине 
  на суседним објектима различите (+15,50m, +16,00m и 14,60m), 
  тражену висину интерполовати. 
- за планиране објекте (спратности П+2+Пк) на кп.бр. 4705 и 4706,  
  висину слемена ускладити са висином слемена објекта на кп.бр. 4704/8 
  (+14,90m), а планирани објекат спратности П+1+Пк, на кп.бр.4706 са 
  висином слемена објекта исте спратности на дели кп.бр. 4704/3  
  (+12,80 m). 
Све висине су дате у односу на коту тротоара, а одступања су дозвољена
до +0,20m -макс. 
 
Напомена: 
Као саставни део Локацијских услова, Идејно решење за све објекте ове 
зоне (укуључујући све три подзоне), мора да садржи и податке 
вертикалне регулације (висинске коте слемена и кровних венаца), како 
за планиране тако и за суседне објекте, било да су у питању објекти 
истог унутрашњег низа (уколико постоје) или објекти на суседним 
парцелама изграђени на заједничкој међи. 
Ово важи за објекте у ужој зони заштите, за објекте у заштићеној 
околини Просторно-историјске целине (подзоне 1 и 2), као и за објекте 
у зони заштите утврђеног НКД Цркве Св.Апостола Петра и Павла. 
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Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Како је већина изграђених објеката својом типологијим (објекти у низу) и 
положајем према бочним међама (унутрашњи низови на једној или обе 
бочне међе) већ детерминисана, планерском интервенцијом постојећи 
низови се попуњавају и усклађују вертикалном регулацијом.  
 
Делови једностраних или обостраних низова који се планираном 
градњом попуњавају, а који су изграђени на једној или обе бочне међе, 
задржавају се (без сагласности корисника суседних парцела) и то на 
постојећем међусобном растојању. 
За новоформиране једностране, унутрашње низове, бочна удаљеност 
од наспрамне суседне међе за објекте са висином мањом од 16m не 
може бити мања од 4,0m. 
Уколико на објектима на суседној парцели, који су такође изграђени на 
заједничкој међи постоје отвори, они се задржавају ако за то постоји 
правни основ (стечено право отвора на међи). У случају да постоји 
правни основ да се отвори на међашњим зидовима задрже, инвеститор 
новог објекта у наспрамном низу на суседној парцели је дужан да 
обезбеди њихово даље функционисање (вентилацини шахтови, 
светларници и сл.). Димензије светларника се одређују у складу са 
важећим правилником. 
Минимална удаљеност од задње међе износи h/2 венца вишег објекта. 
На објектима унутрашњег низа, дозвољене су терасе са испадом 1,20m 
-макс. према сопственој парцели у односу на зону изградње. 
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). 

Спрaтнoст Постојећи објекти на парцелама са индексом заузетости који премашују 
максимално планирани, задржавају се у својим хоризонталним 
габаритима.  
За ове и остале објекте, у све три подзоне, оставља се могућност 
промене вертикалне регулације (надзиђивања), до спратности: 
П+2+Пк -макс. 
 

Мaксимaлни 
брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

За подзоне где је то условљено, број стамбених јединица је осим 
величином зоне изградње, ограничен и корективним факторима, као што 
су: услови за паркирање, услови за обезбеђење минималних незастртих 
зелених површина и ост. Број места за паркирање је и као корективни 
фактор за број пословних јединица, односно врсту пословног простора. 
Имајући у виду релативно мале дубине зона и једнострану орјентацију, 
као основни критеријум за број станова узета је величина зоне изградње 
(за објекте=парцеле и за објекте у низу): 
 
- За зоне изградње површине до 100m2 
(за објекте=парцеле и објекте у низу) 
П - једна стамбена јединица 
П+Пк и П+1- две стамбене јединице 
П+1+Пк и П+2 - три стамбене јединице 
П+2+Пк - четири стамбене јединице 
- За зоне изградње површине од 100 -200m2  
П - две стамбене јединице 
П+Пк и П+1- четири стамбене јединице 
П+1+Пк и П+2 - шест стамбених јединица 
П+2+Пк - осам стамбених јединица 
- За зоне изградње површине од 200 -300m2 и преко: 
П - четири стамбене јединице 
П+Пк и П+1 - осам стамбене јединице 
П+1+Пк и П+2 - дванаест стамбених јединица 
П+2+Пк - шеснаест стамбених јединица 
 
За објекте у којима су приземни делови објеката у функцији пословања 
или помоћног простора, број станова се редукује.  
Због ограничених физичких могућности за изградњу и врло сложених 
имовинско-правних односа (по неколико сукорисника на парцели), није 
дато ограничење величине станова, као ни процентуална заступљеност 
станова различитих структура.  
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пoткрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60 m (осим за објекте са 
посебним условима усклађивања вертикалне регулације). 
Остали услови за распоред и обликовање баџа, су исти као за Зону 
парцела уз ул. “Косте Абрашевића“, “Стојана Новаковића“ и “Лазе 
Лазаревића“. 

Пaркирaњe Подзона 1: 
Осим за парцеле које имају директан или индиректан колски прилаз на јавну површину, у 
преосталом делу подзоне нема обавезе формирања паркинга на сопственој парцели, јер су 
са већ изграђеним објектима просторне могућности за стационарни саобраћај врло 
ограничене. Паркирање обезбедити на јавним паркинзима и зонама паркирања у 
окружењу. За парцеле које имају директан или индиректан прилаз на јавну површину, важе 
исти услови за паркирање као за подзоне 2 и 3. 
Подзона 2 и 3: 
Осим за постојеће парцеле=објекат, у овој подзони паркирање/гаражирање обезбедити на  
припадајућој парцели, уз обавезно поштовање нoрмaтива зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja  
пaркинг мeстa, датих у поглављу “Општа правила уређења и грађења“.    

Зелене 
површине 

Подзона 1: 
У овој зони нема обавезе формирања нових зелених површина, али је потребно 
искористити све могућности за задржавање постојећих. Препорука је да се на парцели 
обезбеди 10% незастртих зелених површина. 
Подзона 2 и 3: 
Осим за постојеће и планиране парцеле=објекат, обавезно је формирање минимално 15%  
незастртих зелених површина, у оквиру сопствене парцеле. 

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

Могућа реконструкција, санација, енергетска санација, адаптација и унапређење енергетске 
ефикасности објеката, у складу са дефинисаним у поглављу “Општа правила уређења и 
грађења“.    
  

Изгрaдњa 
других 
oбjeкaтa нa 
пaрцeли 

Ако парцела излази на две улице, дозвољена је изградња два стамбена или стамбено 
пословна објекта до максимално дефинисаних параметара за парцелу, а у зависности од  
подзоне којој објекти припадају. Ако су оба објекта пословна, минимално међусобно 
растојање објеката је h/2 венца вишег објекта. Уколико постоје станови у оба или једном 
објекту, растојање је 3/4 висине венца вишег објекта.  
Изгрaдњa других oбjeкaтa на парцели је дозвољена и као планирано допуњавање задате 
зоне изградње унутрашњих дворишних низова. 
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти.  

Пoмoћни 
oбjeкти и 
гaрaжe 

За све три подзоне, уколико то дозвољавају просторни капацитети, изгрaдњa помоћних 
објеката и гaрaжa на парцели je дoпуштeнa, али уз услов да буду смештени у задату зону 
изградње, односно да се тиме не премашују задати урбанистички параметри. 
До релизације изградње планираних објеката, постојећи помоћни објекти се задржавају. 

Обjeкти чиja 
je изгрaдњa 
зaбрaњeнa  

Зaбрaњeнa je изградња и реконструкција oбjeкaтa на начин који није у складу са условима 
изграде из пoглaвља “Инжeњeрскo гeoлoшки услoви изградње“. У објектима сe могу 
oбaвљaти само делатности дефинисане у одредницама нaмeнa објеката.  

Ограђивање 
парцела 

Према суседним грађевинским парцелама могуће је поставити живу-зелену, или транспа-
рентну ограду до висине од 1,40m или зидану ограду максималне висине 0,90m (у односу 
на коту приступног тротоара). За пуне/зидане ограде преко висине од 0,90m потребна је 
сагласност суседа. Објекти са пасажима могу имати капије, а крила врата и капија се не 
могу отварати према регулационој линији.  
 

Посебни 
услови 

Како је велики број парцела у све три подзоне у обухвату уже зоне заштите или заштићене 
околине просторне културно-историјске целине ул.“Господар Јевремова“ или утврђених 
НКД (Црква Св.Апостола Петра и Павла и Народна библиотека), као посебне услове 
обавезно уважити све мере техничке заштите за објекте, дефинисане Одлуком о 
утврђивању улице “Господар Јевремова“ у Шапцу за просторно културно историјску целину, 
мере заштите заштићене околине културног добра из Одлуке о утврђивању цркве Св. 
Апостола Петра и Павла у Шапцу за споменик културе, као и услове чувања, одржавања и 
коришћења из Плана заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде 
ПДР “Центар 1-Центар 2“ у Шапцу, издатог од стране Завода за заштиту споменика културе 
“Ваљево“ из Ваљева (бр.539/1 од 22.12.2016.).  
При реконструкцији и адаптацији, није дозвољено повећање броја стамбених јединица. 
У циљу повезивања јавних површина (ул.Господар Јевремова и Трг ђачког батаљона), 
централни део кп.бр. 2709, обавезно задржати као део осталог земљишта у јавној употреби 
заједно са степеништем из пасажа. 
 



          
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ЦЕНТАР 1- ЦЕНТАР 2” У ШАПЦУ 

 

102 
 

 
ЗОНА ЦЕНТРАЛНОГ БЛОКА II 
(НИЗОВИ УЗ УЛ. “ТИРШОВ ВЕНАЦ“, “НИКОЛЕ ЧУПИЋА“,  
“ДР.ТЕОДОРА БОЖИНА“ И “ВЛАДИКЕ ЈОАНИКИЈА НЕШКОВИЋА“)  
                                         
ОПИС ЗОНЕ И ФОРМАЦИЈА 

Ова зона обухвата централни део блока Просторне целине Центар 1. Са јужне и западне стране се наслања  
на Зону парцела уз ул. “Косте Абрашевића“ и “Стојана Новаковића“, а на северној на Зону централног блока I 
(Подзона 1- делови блока који гравитирају улици “Господар Јевремова“). 
Изузев малог дела уз северни крак ул. “Тиршов венац“, који је у зони заштићене околине просторне културно-
историјске целине ул.“Господар Јевремова“, преостали део зоне је изван обухвата зона заштите. 
Изграђени објекти су релативно нови, већином у формацији непрекинутих уличних низова и постављени су  
на регулацији централних улица. Најчешће су то објекти=парцеле а по намени, зону чине објекти становања 
(једнофункционални објекти становања) или са пословањем у приземљу. Као преовлађујући тип становања 
задржано је вишепородично становање већих густина (спратности П+3+Пк, П+4 и П+4+Пк). 
Изграђени објекти се задржавају у постојећим хоризонталним и вертикалним габаритима. Планско решење 
оставља могућност изградње нових објеката, са циљем употпуњавања постојећих низова, са усаглашеним и 
уједначеним условима за њихову изградњу (формација, хоризонтални габарити, спратност), са постојећим 
објектима. Нови објекти су планирани као објекти који употпуњавају низове уз ул. “Тиршов венац“.  

                                                                                                                                          

                         
 
                        Зона централног блока II       

 
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

Нaмeнa 
oбjeкaтa 

Намена је дефинисана постојећом/преовлађујућом наменом: становање и становање са 
пословањем (услужне, комерцијалне делатности). Одобравају се и једнофункционални 
објекти пословања. 

`Типологија 
објеката 

Постојећи улични објекти се задржавају по формацији, тако да се грађевинска и 
регулациона линија поклапају.  Планирани објекти су такође делови непрекинутих уличних 
низова, са грађевинском линијом на регулацији приступних улица или колско-пешачких 
платоа. 

Прaвилa 
пaрцeлaциje 

Постојеће парцеле= објекат се задржавају. 
Планирани објекти могу формирати парцеле= објекат, али изградња није условљена 
поделом парцела. То значи да грађевинске парцеле могу да се простиру и преко више 
зона, при чему сваки део парцеле задржава своје потенцијале и услове за изградњу, према 
правилима припадајуће зоне, осим ако је то дефинисано неким посебним условима. 
(Парцеле планираних објеката су делови парцела уз ул. “Стојана Новаковића“ или делови 
парцела који гравитирају улици “Господар Јевремова“). 
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Приступи 
парцелама 
и објектима 

Приступи изграђеним објектима су са постојећих или планираних приступних улица. 
За парцеле=објекат или делове парцела, са објектима који имају прилаз из ул. “Тиршов 
венац“, а граниче се или су делови парцела са приступом из улица “Стојана Новаковића“, 
мора бити обезбеђен приступ у дубину парцеле (према посебним условима за паркирање). 
Исто важи и за парцеле/делове парцела, са објектима који имају прилаз из ул. “Тиршов 
венац“ (северни крак), а граниче се или су делови парцела са приступом из ул. “Господар 
Јевремова“. 
Обавезно испоштовати услове и елементе приступачности, дефинисане у поглављу II 1.7.8. 

Услoви зa 
изгрaдњу 
oбjeкaтa 

Пoдзeмнe 
eтaжe 

Задржати постојеће. 
У планираним објектима, пoдзeмнe eтaжe мoгу дa зaузимajу вeћу 
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму 
грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa, oстaje у грaницaмa пaрцeлe. 

Индeкс 
зaузeтoсти  
(Из) 

Задржати постојећи, за објекте на парцелама које су формиране као 
парцела=објекат (макс. дозвољени Из=100%). 
За планиране објекта, препоручује се формирање парцела=објекат.  
 

Индeкс 
изгрaђeнoсти 
(Ии) 

За постојеће парцеле=објекат, постојећи индекс изграђености се 
задржава. 
У случају формирања парцела=објекат, макс. дозвољени индекс 
изграђености је у зависности од планиране спратности. 

Грaђeвинскe 
линиje и  
зона изградње 

И за постојеће и за планиране објекте, грађевинске и регулационе линије 
се поклапају. 
Грађевинске линије горњих етажа (висине 3m и више од коте тротоара), 
могу да прелазе грађевунску/регулациону линију 0,60m -макс. 
Зона изградње је дефинисана је аналитички (координатама детаљних 
тачака) - према графичком прилогу "План регулације и изградње". 
(Напомена: 
У случају неслагања планиране зоне и стања на терену, преузети 
податке са ажурне геодетске подлоге.) 

Кровови,  
одвођење 
атмосферских 
вода 
и висинска 
регулација 
 

Изглед и висина крова на постојећим објектима се задржавају. 
Осим за објекте за које важе посебни услови висинске регулације, кота  
слемене линије планираних објекта је, у зависности од спратности,  
задата као максимална и то за:  
П+2+Пк - +14,70 m; П+3+Пк - +17,70 m; П+4 - +19,00 m; П+4+Пк - +20,70m;
На планираним објектима кровови су двосливни, а косина крова, без  
обзира на ширину разапињања кровне конструкције и врсту покривача,  
мора бити прилагођена задатој максималној висини слемена.  
Максимална кота слемена не може бити већа од 4,50m од коте пода  
поткровља. Испуст крова је једнак ширини венца -максимално. 
За планиране промене вертикалних габарита објеката (надзиђивање), 
или изградњу нових објеката задате максималне спратност, важе 
следећи посебни услови вертикалне регулације: 
- за објекат на делу кп.бр.4614/1 (планиране сратности П+3+Пк), висину 
  слемена и кровних венаца ускладити са објектом на кп.бр. 4615/2, где 
  је висина слемена на +16.30 m, нижег кровног венца (ка ул.Тиршов 
  венац) +12,00m, а вишег кровног венца (ка парц .614/1) износи +13.00m 
- за објекат на делу кп.бр. 4609 (планиране спратности П+2+Пк),  
  преузети висину слемене линије и кровног венца са изграђеног објекта  
  исте спратности, на кп.бр. 4612, а које износе +14,30 m и +11,00 m 
- за објекат на делу кп.бр. 4780/1 (планиране спратности П+3+Пк), 
  висину слемене линије преузети са објекта на кп.бр. 4782/1, а која 
  износи +15,50 m  
- за објекат на деловима кп.бр. 4593 и 4585 (планиране спратности 
  П+3+Пк), висину слемене линије преузети са суседног објекта на кп.бр. 
  4594  
Све висине су дате у односу на коту тротоара, а одступања су дозвољена
до +0,20m -макс. 

Удaљeнoст oд 
мeђa и сусeдa 

Како је већина изграђених објеката својом типологијим (објекти у низу) и 
положајем према бочним међама већ детерминисана, планерском 
интервенцијом постојећи низови се попуњавају и дефинишу усклађи-
вањем њихове вертикалне регулације.  
Делови низова који се планираном градњом попуњавају, обавезно се 
граде на регулационој линији, у непрекинутом низу (од међе до међе) и 
без сагласности корисника суседних парцела. 
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 У случају да објекти ове зоне остану у саставу пацела Зоне парцела уз 
ул. “Косте Абрашевића“ и “Стојана Новаковића“, одн. Зоне централног 
блока I (без условљене поделе матичне парцеле), важе правила за 
удаљеност од задње међе, као оне које су дефинисане за Зону парцела 
уз ул. “Косте Абрашевића“ и “Стојана Новаковића“, одн. Зону централног 
блока I. 

Спрaтнoст Постојећи објекти на парцелама= објекат задржавају се са постојећом 
спратношћу.  За ове и остале објекте, оставља се могућност промене 
вертикалне регулације (надзиђивања), или изградња новог објекта до 
задате спратности. 

Мaксимaлни 
брoj 
стaмбeних 
jeдиницa 

Број стамбених јединица је осим зоном изградње, ограничен и обезбеђи-
вањем потребног броја паркинга, за стамбене и јединице пословања.  
Као основни критеријум за број станова узета је величина зоне 
изградње. 
- За зоне изградње површине до 120m2  
(за објекте=парцеле и објекте у низу) 
П+Пк и П+1- две стамбене јединице 
П+1+Пк и П+2 - три стамбене јединице 
П+2+Пк - четири стамбене јединице 
П+3+Пк - пет стамбених јединица 
- За зоне изградње површине од 120 -200m2: 
П+Пк и П+1- четири стамбене јединице 
П+1+Пк и П+2 - шест стамбених јединица 
П+2+Пк - шест стамбених јединица 
П+3+Пк - осам стамбених јединица 
Због релативно ограничених физичких могућности за изградњу и 
релативно великог броја сукорисника на парцели, није дато ограничење 
величине станова, као ни процентуална заступљеност станова 
различитих структура.  

пoткрoвљa Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60 m (осим за објекте са 
посебним условима усклађивања вертикалне регулације). 
Остали услови за распоред и обликовање баџа, су исти као за Зону 
прцела уз ул. “Косте Абрашевића“, “Стојана Новаковића“ и “Лазе 
Лазаревића“. 

Пaркирaњe За изграђене објекте (парцеле=објекти), задржавају се постојећи услови за паркирање/ 
гаражирање. 
Посебни услови за паркирање (планирани објекти): 
-обј. на кп.бр.4609 -мин.број паркинг места је 4 (70% -за макс.бр.станова) 
-обј. на кп.бр.4603 - мин.број паркинг места је 3 (50% -за макс.бр.станова) 
-обј. на кп.бр.4601/1 -мин.број паркинг места је 4 (50% -за макс.бр.станова), 
 одн. 5 (80% -за макс.бр.станова - за објекат са већом ширином ка регулацији)  
-обј. на кп.бр.4583 - мин.број паркинг места је 6 (100% -за макс.бр.станова) 
-обј. на кп.бр.4582 - мин.број паркинг места је 3 (70% -за макс.бр.станова) 
-обј. на деловима кп.бр. 4585 и 4593 - мин.број паркинг места је 4 (50% -за макс.бр.станова) 
-обј. на делу кп.бр.4614/1 и кп.бр.4615/2 - мин.број паркинг места је 2 (40% -за макс.бр.стан.)
-обј. на кп.бр. 4618/5 - мин.број паркинг места је 4 (70% -за макс.бр.станова) 
-објекти на деловима кп.бр.4632  и 4643 - мин.број паркинг места је 4 (70% -за макс.бр.стан.)
-обј. на кп.бр. 4780/1- мин.број паркинг места је 4 (80% -за макс.бр.станова) 
 
Преостало потребна паркинг места за парцеле=објекат, обезбедити на  јавним паркинзима у
окружењу или јавној гаражи. За објекте чија парцела није формирана као парцела= објекат, 
а у којима су приземни делови објеката у функцији пословања или помоћног простора, број  
станова се редукује, или се потребни паркинзи обезбеђују у дубини припадајуће парцеле.  
Уколико се додатни капацитети за паркирање реализују на припадајућој парцели (којој при- 
пада и објекат уличног низа), додатни услови су следећи: обезбедити пасаж у објекту за  
прилаз у дубину парцеле; не смеју бити угрожени прилази/улази у гараже објеката двори- 
шног низа, који припадају Зони централног блока I. Уколико то није могуће, редуковати макс.
број број станова у планираним објектима дворишног низа.  
За мање стамбене капацитете, потребан број паркинга одредити пропорционално. 

Зелене 
површине 

У овој зони нема обавезе формирања нових зелених површина. 
 

Интeрвeнциje 
нa пoстojeћим 
oбjeктимa 

Могућа реконструкција, санација, енергетска санација, адаптација и унапређење енергетске 
ефикасности објеката, у складу са дефинисаним у поглављу “Општа правила уређења и 
грађења“.    
 



I 

~brpaAiba 

Apyntx 
o6jeKara Ha 
nap4emt 

noMOfiHH 
o6jeKTH It 
rapalKe 

06jeKTH 'IHja 
je HJrpaAiba 
Ja6patbeHa 
Orpaf)Haalbe 
nap4ena 

noce6HH 
ycnoaH 

Y cnyYajy Aa o6jeKn1 oee JOHe ocraHy y cacraey na4ena 3oHe nap4ena y3 yn. "Kocre 
A6pawee1r11'1a" 1r1 "CrojaHa HoeaKOBHl'la", OAH. 3oHe 4eHrpanHor 6noKa I (6e3 ycnoalbeHe noAene 
M8Tir14He nap1.1ene), aa)!(e npaa1r1na 3a lr13rpaAH:>a APYrHx o6jeKara Ha nap4e111r1, Ae¢1r1Hir1CaHa Ja 
3oHe nap4ena yJ yn. "Kocre A6pawee1r1fla" 1r1 "CrojaHa HoeaKOBHfla", OAH. 3oHe 4eHrpa11Hor 
611oKa 1. 

lll3rpaAH:>a noMoi'IHor npocropa 1r1 rapalKa AOJBOibeHa je HCKibyYir1BO y cacraay maeHor o6jeKTa, 
y OKBHPY nllaHHpaHe 30He lr13rpaAH>e. 
Ao pe1llr1384Hje nnaHHpaHe rpaAH:>e, nocrojefl1r1 o6jeKTir1 oeor r1r1na ce JaAp)!(aeajy. 

3a6patbeHa je lr13rpaAH>a lr1 peKOHCTPYKL.IIr1ja o6jeKaTa Ha Ha41r1H KOjlr1 Hlr1je y CKilaAy ca YCilOBHMa 
H3rpaAe lr13 nomaelba ·~H)I(eH>epcKo reonowKir1 ycnoe1r1 1r13rpaAH:>e". 

Ha nocrojel'llr1M 1r1111r1 HoeocpopMHpaHir1M nap4e11a= o6jeKar, HeMa orpaf)1r1eaH:>a. 
Y cnyYajy Aa o6jeKTir1 oee 30He ocraHy y cacraey na1.1ena 3oHe nap4ena y3 yn. "Kocre 
A6pawee1r11'1a" 1r1 "CrojaHa HoeaKOBHI'Ia", OAH. 3oHe LleHrpallHOr 6noKa I (6e3 ycnoalbeHe noAene 
MaTir14He nap4e11e), OCT8Biba Ce MOryflHOCT Orpaf]lr1B8tba nOA lr1CTir1M YCI10Bir1M8 K80 lr1 3a 30He 
nap4ena y3 yn. "Kocre A6pawea1r1fla" 1r1 "CrojaHa HoeaKOBHfla" 1r1 3oHe 4eHrpanHor 6noKa I. 

3a nocrojel'le 1r1 nnaH1r1paHe o6jeKTe KOjH cy cacraey JoHe 3awr1r1TleHe oKonHHe npocropHe 
KY1lTYPHO-Ir1CTOplr1jCKe 4e111r1He yn."locnoAap JeepeMoea", Kao noce6He ycnoee o6aee3HO 
yea)!(lr1Tir1 cae Mepe Jawr1r1re 3awr1r1l'leHe OK0111r1He, Ae¢1r1Hir1CaHe 0AJ1YKOM o yrepf]HBathy yn1r14e 
"locnoAap JeepeMoea" y Wan4y 3a npocropHo KynrypHo lr1CTOplr1jCKY 4en1r1HY. 
3a nocrojefl1r1 o6jeKaT Ha Kn.6p. 4749/16- Mara1.11r1H npee HapoAHe anoreKe 
(y3 yn.Tir1pWOB BeHa4): 
- lr18KO je o6jeKaT y OKB1r1py rpaH1r14e 3aWTir1fleHe OKOJ11r1He 3oHe npOCTOpHO KynrypHO- lr1CTOplr1jCKe 
Lle111r1He yn. ·rocnoAaP JeepeMOBa" (BaH y)l(e 30He 3aWTir1Te), nnaHOM je Ae¢1r1Hir1CaH KaO o6jeKaT 
OA BpeAHOCTir1. nplr1Melbyjy ce lr1CTe Mepe 3aWTir1Te KaO Ja o6jeKTa OA noce6He BpeAOCTir1 y 30Hir1 
JaWTHTe, Aare y nomaelby 3oHa Jawr1r1re KY11TYPHO-Hcroplr1jCKe 4e111r1He yn. "locnoAap 
JeepeMoea" (o4yeaH:>e oplr11l1HanHor xoplr130HTanHor 1r1 eepTir1KanHor ra6ap1r1ra, nplr1MetheHir1X 
MaTeplr1jana lr1 KOHCTpyKTir1BHOr CKJlOna, 04yBatbe OCHOBHir1X epeAHOCTH cpyHKL.IIr10Ha!lHOr CKilOna lr1 
eHrep1r1jepa, o4yealbe lr13BOpHor lr13rlleAa, CTir111CKir1X KapaKTeplr1CTir1Ka, AeKopanmHir1X eneMeHara 
1r1 npemocraelbeHor, ayreHTH4Hor KonopHra o6jeKTa, Ja6paHa HaAfpaAH>e, an111 y3 MoryflHocr 
ocaepeMethlr1Batha o6jeKra y ¢YHK41r1jH 6olbHX ycnoea KOplr1wl'letba (peKOHCTPYK41r1ja nocrojefl1r1x 
1r1 yeof]eH:>e caapeMeHHX 1r1Hcrana41r1ja), y3 ycnoe Aa ce Tlr1Me He Hapywe cnolbHir1 lr13reA o6jeKTa. 
- 6e3 o63Hpa Ha Moryfly rpaHccpopMa4Hjy/npoMeHy enacHir1WTBa, Kao nparef11r1 o6jeKar npee 
HaPOAHe anoreKe, o6jeKar o6aee3HO JaAp)l(aea npeAXOAHYI nocrojel'ly HaMeHy Kao 1r1 o6jeKar 
npee HapOAHe anoTeKe (anoTeKapcKa AeJlaTHOCT). ~CTO Ba)l(lr1 lr1 38 KOMria'Tir161r111HY HaMeHy -
3ajeAHO ca maBHHM o6jeKTOM, Mara4111H je 61r1 rpe6ao Aa 6YAe cacraBHir1 Aeo MyJeja 
anoreKarcrea. 

3a nnaHHpaHIA o6jeKaT Ha Kn.6p. 4618/5: 
- o6aBe3HO lr13nOWTOB8Tir1 3aAary 30HY lr13rpaAH>e, KaO MaKCir1M811Hy 
- OCT8Biba ce MOryflHOCT OTBOpa Ha Mef]aWHOM 31r1AY Ka C!1060AHOM Aeny Kn.6p. 4630, C Tlr1M Aa 
ce o6e36eAir1 AOBOibHa YAalbeHOCT OTBOpa OA nnaHIApaHoro6jeKTa Ha HaBeAeHoj nap4e111-1 
(Mir1H. yAalbethe lr13HOCl-1 1,50m). lllcro Ml-1Hir1ManHo yJ:\albeH>e ea)l(lr1 1r1 Ja nono)l(aj oreopa y 
OAHOCY Ha cpacaAHl-1 3l-1A npeMa jaBHOj noBpWir1Hir1 Ha Kn.6p. 4618/6. 
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5. rPA<I>H4KH .QEO 
nocrojefle cratbe 
.Q1a. lt13BOA l-13 nrP-e Wa6a~- peBl-13l-1ja- nnaH HaMeHe 
.Q16. lt13BOA l-13 nrP-e Wa6a~- peBl-13l-1ja- nnaHa cao6paliaja Hl-1Bena~l-1je l-1 peryna~l-1je 
.Q2. KaracrapcKo ronorpacpcKl-1 nnaH ca rpaHl-1~0M o6yxsara nnaHa AeTafbHe peryna~1.1je 
.Q3. BnaCHl-14KI-1 craryc 3eMlbi-1WTa 
.Q4.HaMeHanospwl-1Ha 
nnaHMpaHO CT31-be 
1. rpaHH~a jasHor 1.1 ocranor 3eMfbl-1wra ca nnaHOM nap~ena~1-1je jaBHl-1X nospwl-1Ha 
2. nnaH HaMeHe nospwl-1Ha ca nnaHOM cao6paliaja 
3.30Hl-1HrnnaH 
4. nnaH peryna~1.1je 1-1 l-13fpa,Q1-be 
4a. KOOPAI-1Hare AeTafbHI-1X Ta4aKa 30Ha l-13rpaAI-be 
5. nnaH Hl-1Bena~1.1je l-1 peryna~1-1je 
5a. nonpe4Hl-1 npocp1-1n1-1 cao6paliajHI-1~a 
6. nnaH BOAOBOAa 
7. nnaH KaHan1-13a~1.1je 
8. nnaH eneKTpoMpe>Ke 1.1 reneKOMYHl-1Ka~HoHe Mpe>Ke 
9. nnaH spenoBOAHe 111 racoBOAHe Mpe>Ke 
10. Kapra 3awr111re KynrypHo l-1CTOpllljcKor Hacnef)a 

B . .QOKYMEHTAU~JA 
- 0AnyKa o l-13Pa,Ql-1 nnaHa AeTaJbHe peryna41.1je "l.leHrap 1- 4eHr8p 2" y Wan4y ("Cn. n1.1cr rp8A8 Wan4a", 
6p. 18/2015); 
- 0AnYK8 Aa ce He 1-13p8f)yje crparewK8 npo4eHa yr1-1~8ja H8 >Kl-1BOTHY cpeAl-1HY nn8Ha AeraJbHe 
peryn8~l-1je "4eHT8p 1- l.leHrap 2" y Wan4y ("Cn. n1.1cr rpaAa W8n~a", 6p. 18/2015) 
- 0AnyKa o yrspf)I!IBal-by yn1-1~e ,rocnOA8P JespeMosa" y W8n4y 38 npocropHo KynrypHo l-1CTOpl-1jcKy 
~enl-1HY ("Cn. rnacHl-1K PC", 6p. 58/06) 
- 0AnyKa o yrspf)1.1Bal-by 3rpaAe rp8ACKe rp>KHI-1~e y Wan4y 3a cnoMeHl-1K Kymype ("Cn.rn8CHIIIK PC", 
6p. 135/2014) 
- 0AnyKa o yrspf)liiB8H>Y LIPKBe Ca. Anocrona nerpa 1-1 nasn8 y W8n4y ca cnoMeHl-1KOM n8ni!IM 
WanYaHliiM8 y npsoM csercKoM pary 38 cnoMeHl-1K Kymype ("Cn. rnacHl-1K PC", 51/97) 
- Pewel-be o nporn8weH>y HenoKpeTHl-1X KynrypHIIIX A068pa (6p.pew. 020-22/85-01 ): 
- 3rpaAa OnWTIIIHCKor CYn-a, y yn.M8pw8na T1-1r8 6p.4 
- 3rpa,Qa OKpy>KHor CYA8, y yn.Mapwan8 Tl-1T8 6p.8 
- 3rpaAa "6opos8", y yn. M8capi!IKOB8 6p.2 
- 3rpaAa H8POAHe 61116n1!1oreKe '')f{I!IK8 nonoslilfl", y yn. Mapw8na T111ra 6p.23 
- 3rpaAa npse H8POAHe anoreKe, y yn.M8pw8n8 T1-1ra 6p.32 

- YcnOBiil Ill C8rnaCHOCTI!I HaAfie>KHliiX IIIHCTI-1TY4l-1j8, j8BHIIIX lil KOMYH8flHl-1X npeAy3efl8 

Ill 3ABPWHE O.QPE.Q5E 

nnaH AeTafbHe peryn841-1je "l.leHrap 1- 4eHr8p 2" y Wan4y, cryn8 Ha CHary ocMor A8H8 OA A8Ha 
o6j8BJbi-1B8H>a y "Cny>K6eHOM n111cry rpaAa Wan4a 111 onwrl-1Ha 6orar1-1n, BnaAI-1Ml-1P41-1 111 Ko4eJbeB8". 
Cryn8H>eM Ha CHary OBOr nn8Ha, npecrajy A8 ce npl-1MeH>yjy AenOBl-1 n.QP "4eHT8p 4" l-1 n.QP "l.leHT8p 2-1" 
("Cn. n1-1cr rpaA8 Wan48 1-1 onwr1-1Ha 6or8Tl-1fl, Bn8Al-1Ml-1P4l-1l-1 Kol.le!besa", 6p.6/10 1-1 12/08), KOjl-1 cy y 
o6yxB8TY osor nnaHa. 

CKYnWT~HA rPA.QAWAnUA 

6p. 351-111./2018-14 
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