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ПГР „ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ“
Нa oснову члана 27, 35 и 216. став 5, Закона o планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр..
72/09, 81/09 и 24/11),Просторног плана РС("Сл. гласник" бр.88/10), и члана 32.и 99. Статута
града Шапца (“Сл лист града Шапца” бр.32/08), Скупштина града Шапца, на својој седници
одржаној_____________године, донела je:

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЦЕРСКИ
ПРИЧИНОВИЋ“
I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ- извод из текстуалног дела усвојеног концепта

1.1. Циљеви уређења и изградње насеља и основни програмски елементи
Дугорочна концепција организације и уређења простора који обухвата План генералне регулације,
заснована је на стратегији и одговарајућим планским решењима и мерама, који су дефинисани у
овом плану као одговори на проблеме и потребе са којима се насеље данас сусреће.
Главна замисао која је уграђена у концепцију организације и уређења простора овог плана је
унутрашња трансформација насељског ткива, која подразумева очување идентитета и негу
специфичности које овај простор има, као и стварање услова за стамбену изградњу, као одговор на
нове потребе становника, за новим локацијама. Поред стамбене неопходна је и одговарајућа
спољна изградња за секторе за које је оцењено да ће имати изражену потребу за новим локацијама.
То су привреда као покретач развоја, реконструкција и изградња нових објеката образовања и
културе, зона спорта и рекреације, систем јавног зеленила и одговарајућа комунална
инфраструктура која све то прати.
Све ово би требало да обезбеди задовољавајуће услове живота у свим деловима насеља уз посебан
акценат на подизање квалитета живота у стамбеним зонама, поштујући принципе одрживог
развоја, који подразумева интегрални економски, технолошки, социјални и културни развој,
усклађен са потребама заштите и унапређења животне средине, који омогућава садашњим и
будућим генерацијама задовољење њихових потреба и побољшање услова живота.
Основни плански циљеви које овај плански документ поставља су :

очување континуитета планирања и урбаног развоја приградског насеља

дефинисање планских решења и праваца урбаног развоја

очување и унапређење кључних елемената урбаног развоја;

одрживи развој простора, кроз заштиту природних, културних добара и животне
средине;
 уважавање постојеће изграђености и реалних процена физичких могућности за даље
интервенције у насељу;
 интеграција различитих компатибилних садржаја,
 континуитет у планирању саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим и
планираним наменама површина;

oчувaњe нeoбнoвљивих рeсурсa, дeфинисaњe грaницa прoстoрнe
eкспaнзиje, трeтмaн грaђeвинскoг зeмљиштa кao нajзнaчajниjeг рeсурсa, рaциoнaлнoст
њeгoвoг кoришћeњa уз увaжaвaњe рaзнoврснoсти у oблицимa кoришћeњa,

рaзвoj eкoлoшких и eнeргeтски eфикaсних систeмa,

eкoлoшкe критeриjумe кojи пoстajу oснoв плaнирaњa и рaзвoja
прирoднe и укупнe живoтнe срeдинe,

урбaну мeмoриjу кoja пoдрaзумeвa oчувaњe идeнтитeтa и нeгу
спeцифичнoсти кoje овај простор прeдстaвљa.

дефинисање приоритетних целина –планских решења остваривих до
2020.г.
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Oствaрeњe циљeвa сe мoжe фoрмулисaти крoз oснoвнa двa прaвцa и тo:
- oбeзбeђивaњe oснoвe зa плaнски рaзвoj пoдручja и
- искoришaвaњa пoтeнциjaлa кoje пoдручje нуди уз пoштoвaњe принципa oдрживoг рaзвoja.
Aнaлизoм пoстojeћeг стaњa и вaлoризaциjoм свих нaсeљских функциja, кoнстaтoвaнo je дa
приoритeт у рeшaвaњу нaсeљских прoблeмa трeбa дa прeдстaвљajу мeрe зa рeшeњe: сaoбрaћajних
прoблeмa, приврeднoг рaзвoja, систeмa зeлeнилa и зaштитa живoтнe срeдинe. Oвe чeтири нaсeљскe
функциje су зaхтeвaлe кoрeнитe прoмeнe и унaпрeђeњe, тaкo дa je нajвeћa пaжњa у плaну
пoсвeћeнa упрaвo њимa. Свe oстaлe нaсeљскe функциje су сe дo сaдa, у нajвeћoj мeри плaнски
рaзвиjaлe и плaнoм je трeбaлo штитити ствoрeнe врeднoсти и нaдoгрaдити их у циљу побољшања
квaлитeтa живoтa.
1.2. Правни и плански основ за израду плана
Правни основ
Правни основ за израду Плана генералне регулације „Поцерски Причиновић“ садржан је у
одредбама:
- Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12),
Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. гласник
РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/2011),
Стaтута Града Шапца ("Сл.лист Града Шапца" бр. 32/08),
Закона о просторном плану РС од 2010. до 2020.г. ("Сл. глaсник РС", бр.88/10),
Oдлукa o приступaњу изрaди Плана генералне регулације „Поцерски Причиновић“
број 351-1854/2009-14 од 25.12.2009.г. ("Сл.лист Града Шапца" бр. 28/09),
Просторни план града Шапца ("Сл.лист Града Шапца" бр. 7/2012),
Правилник о енергетској ефикасности зграда (Службени гласник РС 61/2011),
Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским
својствима зграда (Службени гласник РС 69/2012 од 20.07.2012.).
Плански основ
Плански основ за израду Плана генералне регулације „Поцерски Причиновић“ садржан je у:
Закону о просторном плану Републике Србије 2010. до 2020.г. ("Сл. гласник РС", бр.
88/10),
Просторном плану града Шапца ("Сл.лист Града Шапца" бр. 7/2012),
За територију коју обухвата предметни плански документ донет је Генерални план за
Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар («Сл лист
општине Шабац», бр. 10/08), по претходном Закону а у току је израда Генералног
урбанистичког плана „Шабац 2020“, (усклађивање са Законом о планирању и изградњи), као и
израда стратешке процене утиоцаја на животну средину истог.
Приликом израде предметног планског документа, коришћени су и стратешки и развојни
документи донети за град Шабац:
 Стратешки план за социјалну политику Града Шапца 2009-2013.г.
 Стратегија одрживог развоја Града Шапца 2010-2020.г.
 Локални еколошки акциони план града Шапца
1.3. Обавезе, услове и смернице из планских докумената вишег реда и других развојних
докумената
Извод из Просторног плана Р. Србије:
Област: Минералне сировине: циљ је строго контролисано, планско, одрживо и економично
коришћење минералних сировина и подземних вода, уз адекватне мере заштите, како би се
постигла конкурентност на домаћем и светском тржишту.
Смернице, концепција и стратешки приоритет и мере и инструменти: спречавање непланског
коришћења минералних сировина и подземних вода; систематично искоришћавање термалних и
минералних вода, као извора обновљиве енергије;
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Област: подземне воде: циљ је планско и одрживо коришћење подземних вода, уз адекватне мере
заштите, за водоснабдевање и флаширање, као извора геотермалне енергије.
Смернице, концепција и стратешки приоритет и мере и инструменти: могућа топлификација
подручја Града.
Област: животна средина: циљ је заустављање даље деградације, превентивна заштита од свих
планираних активности које могу угрозити постојећи квалитет природне и животне средине, уз
санацију и ревитализацију угрожених подручја
Смернице, концепција и стратешки приоритет и мере и инструменти
 Подручје угрожене животне средине (локалитети са повременим прекорачењем граничних
вредности, сеоска и викенд насеља, подручја експлоатације минералних сировина, државни
путеви I и II реда, велике фарме, зоне интензивне пољопривреде) са мањим утицајима на човека,
живи свет и квалитет живота; спречити даљу деградацију и обезбедити побољшање постојећег
стања, како би се умањила деградираност животне средине као ограничавајућег фактора развоја.
Област: заштита и уређење предела: Основни циљ заштите, уређења и развоја предела РС су
разноврсни, високо квалитетни и адекватно коришћени предели и физички уређена, за живот и
боравак пријатна рурална и урбана насеља и градови, развијеног идентитета заснованог на
поштовању и афирмацији природних и културних вредности
Смернице, концепција и стратешки приоритет и мере и инструменти - Услови и приоритети:
израда пилот пројеката "Категоризација предела" за подручја посебних природних и/или
културних вредности и то: туристичке дестинације, простори и насеља уз инфраструктурне
коридоре и урбаних насеља;
Област: природне непогоде и технолошки удеси: циљ је Интегрално управљање природним
непогодама и технолошким удесима као основa за обезбеђење услова за ефикасан просторни
развој, очување људских живота и материјалних добара; неопходно је створити добро
организоване и опремљене службе које ће моћи да успешно раде на превенцији од ових
катастрофа, као и на одбрани и отклањању последица, уколико се јаве.
Смернице, концепција и стратешки приоритет и мере и инструменти- посебан осврт на
могућности технолошких удеса на подручју плана
Област: просторни развој туризма и однос према заштити: циљ је остваривање концепта
одрживог развоја туризма, компромисним интегрисањем принципа и стратешких, планских и
програмских докумената развоја туризма, заштите и уређења туристичких простора, уз оптимално
задовољавање социјалних, економских, просторно-еколошких и културних потреба националног и
локалног нивоа, интереса тржишта и услова прекограничне и међународне сарадње.
Смернице, концепција и стратешки приоритет и мере и инструменти акценат на потреби уређења
простора Летњиковца.
Област: Енергетика: циљ је обезбеђивање сигурности и економичности снабдевања привреде и
становништва енергијом и успостављање нових квалитетних услова рада, пословања и развоја у
производњи и потрошњи енергије, који ће подстицајно деловати на привредни развој РС, заштиту
животне средине и интеграцију у регионално и европско тржиште енергије.
Област: Енергетска инфраструктура: циљ је активно учешће РС у планирању и изградњи
стратешке-регионалне и паневропске енергетске инфраструктуре за пренос електричне енергије и
транспорт нафте и гаса из нових извора снабдевања, укључујући и ургентну градњу подземног
складишта гаса у РС, све у циљу поузданог и сигурног снабдевања потрошача.
Смернице, концепција и стратешки приоритет и мере и инструменти Изградња разводног
гасовода Колубарске и Мачванске области, приоритет I.
Област: коришћење обновљивих извора енергије: циљ је повећање коришћења ОИЕ, уз
смањење негативних утицаја на животну средину, што је у економском интересу РС.
Смернице, концепција и стратешки приоритет и мере и инструменти: коришћење обновљивих
видова енергије, посебно геотермалне енергије.
Област: водопривреда и водопривредна инфраструктура: циљ је оптимизација интегралних
водопривредних система на јединственом водопривредном простору РС и усклађивање њиховог
развоја са циљевима очувања животне средине и других корисника простора.
Смернице, концепција и стратешки приоритет и мере и инструменти: међу природним ресурсима
посебан значај имаће одрживо и строго конролисано коришћење водних ресурса као и заштита
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вода од нерационалне приватизације, загађења и неадекватног коришћења; уређење водотокова и
заштита од поплава са посебним акцентом на значају Церског ободног канала;
Извод из Стратегије одрживог развоја града Шапца 2010-2020.г.по приоритетима:
-инфраструктурни развој града Шапца -(асфалтирање неасфалтираних деоница локалних
путева, као и одржавање саобраћајних површина, одржавање и изградња примарних и
секундарних водоводних и канализационих инсталација, изградња постројења за прераду
отпадних вода, унапређење саобраћајног система у граду, унапређење ЕЕ мреже-изградња,
доградња, реконструкција ТС и др.,
-просторно уређење града Шапца и сеоских насеља - уређење насељских центара, заштите
културно-историјског наслеђа, уређења зелених и рекреативних површина, заштита и рационално
коришћење пољопривредног, шумског и водног земљишта и др., доградња и реконструкција
гасоводне и вреловодне инфраструктуре,
-привредно-економски развој -циљ је развијен пословни амбијент за привредни развој који
подразумева економско и техничко јачање и осавремењавање пољопривредних газдинстава,
-унапређење јавних услуга -реконструкција школских комплекса, изградња спортских терена,
полигона и сл, унапређење здравства, старања о осетљивим категоријама становништва,
-унапређење бриге о младим категоријама становништва -реконструкција дечијег
одмаралишта «Летњиковац» и др., развој спортске инфраструктуре и др.
-очување и унапређење животне средине уз јачање регионалне сарадње и развој система –за
спречавање еколошких акцидената- чишћење дивљих депонија и сметлишта, успостављање
система праћења и мерења еколошких показатеља, успостављање система управљања отпадом
(изградња рециклажног дворишта, изградња копостилишта, изградња кафилерије
-очување и унапређење биодиверзитета- формирање ботаничке баште на Летњиковцу,
подстицај коришћења обновљивих извора енергије и др.

1.4. Граница плана
План генералне регулације „Поцерски Причиновић“ обухвата комплетну територију те
катастарске општине сем дела који се налази у обухвату ПГР „Шабац“.
Преглeд пoвршинe КO oбухвaћeн плaнoм:
Кaтaстaрскa oпштинa
пoвршинa КO (ha)
П.Причиновић
Укупнo

882

Пoвршинa oбухвaћeнa плaнoм
8631
863

1.5. Граница грађевинског подручја
Анализа и оцена стања грађевинског реона је урађена на бази више фактора:
-података о фактичком стању у смислу изграђености земљишта обиласком терена и подацима са
орто-фото подлоге са сајте њњњ.geosrbija.rs.
-добијених података и услова надлежних институција.
Постојећа граница грађевинског реона:
Од парцеле пута 2113/3 до 1992 (граница са К.О. Горња Врањска), границом са ПГР шабац 1973,
део парцеле пута 2015,2016,путем
1967,2141,2159,2171,2172,2178,2177,2176,2181,2180,2182,2183,2184,2186,2185,2190,2187,1843,184
4,1850,1852,1853,1854,1877,1879,1880/8,1884,1886,1922,1923/1,1923/2,1926/2,1926/1,1927,1928,192
9,1940/14,1940/13,1940/12 и даље границом са К.О. Шабац до парцеле
839,838,837,835/2,834,832,829,830/2,830/1,828/3,828/2,828/1,826,825,824/2,824/1,821/1,813,812/2,80
9,803,801,841,843,847,844/5,943/1,943/2,943/3,944,949/1,949/2,950,951,952,960/4,960/1,961/1,963,96
1

Делу подручја обухвата ПГР „Шабац“ припада 18.43,90ha КО П.Причиновић, локација
проширења Новог гробља.
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4/17,964/18,964/12,964/11,965/5,965/6,965/7,3011/1,3012,3015,3016,3017,3022/1,3022/3,3022/2,3030,
3031,3049,3050,3053,3057,3059/1,3060,3842,3064,3065/1,3065/2,3066,3067,3070,3843,3121,3124,312
9,3130,3131,3132,3133,3134,3135,3136,3137,3843,3738,3739,3747,3749,3751,3752,3753,3757,3759,37
60,3761/2,3762,3763,3764,3782/11,3781,3782/1,3787,3792,3793,3794,3805/2,3804,3802,3809,3808,381
0/3,3824,3826,3825/4,3825/6,3828,3829,3830,3835,3836,3837,3840,3816,3818/2,3818/1,3815,3814,381
3,3812,3811,3840,3637/1,3637/2,3636/3,3636/2,3636/1,3628/1,3628/2,3627,3626,3533,3531,3529,3528,
3527/3,3527/2,3527/1,3526/1,3525,3524,3523,3521,3516,3514,3513,3511,3510,3509,3508,3504,3503,35
02,3501,3500,3498,3497,3496,3495,3494,3839/1,2410/1,2410/2,2408,2407,2406,2404/2,2404/1,2402,24
01,2399,2396,2395,2391,2390/1,2390/2,2389,2388,2385,2384,2382/2,2248/2,2247,2246/2,2246/1,2245,
2244,2243,2242,2239,2138/2,2137,2135/10,2135/9,2135/8,2135/7,2135/6,2135/5,2135/4,2135/2,2134,21
33,2132,2131,2130, улицом пуковника Крсте Смиљанића,2129,2128,2125,2121/1,2121/2,2120,2119,
улицом пуковника Крсте Смиљанића до границе са К.О. Горња Врањска.
Постојећи грађевински реон је проширен и усклађен са постојећим стањем на терену.
Планирана граница грађевинско реона:
Од парцеле пута 2113/3 до 1992 (граница са К.О. Горња Врањска), границом са ПГР Шабац
1973,
део
парцеле
пута
2015,
2016,
путем
1967,2141,2159,2171,2172,2178,2177,2176,2181,2180,2182,2183,2184,2186,2185,2190,2187,1843,18
44,1850,1852,1853,1854,1877,1879,1880/8,1884,1886,1922,1923/1,1923/2,1926/2,1926/1,1927,1928,1
929,1940/14,1940/13,1940/12 и даље границом са К.О. Шабац до парцеле 839 и наставља са
границом К.О. Јеленча односно реком Думача до парцеле 60,500,55,3011/1,3012,
3015,3016,3017,3022/1,3022/3,3022/2,3030,3031,3049,3050,3053,3057,3059/1,3060,3842,3064,3065/
1,3065/2,3066,3067,3070,3843,3121,3124,3129,3130,3131,3132,3133,3134,3135,3136,3137,3843,373
8,3739,3747,3749,3751,3752,3753,3757,3759,3760,3761/2,3762,3763,3764,3782/11,3781,3782/1,3787
,3792,3793,3794,3805/2,446,451,457/3,531,3810/3,
3824,3826,3825/4,3825/6,3828,3829,3830,3835,3836,3837,3840,3816,3818/2,3818/1,3815,3814,3813,
3812,3811,3840,3637/1,3637/2,3636/3,3636/2,3636/1,3628/1,3628/2,3627,3626,3533,3531,3529,3528,
3527/3,3527/2,3527/1,3526/1,3525,235,236/3,236/4,236/1,3523,522,269,268,523,264,266,523,277,278,
280,281,3501,3500,3498,483,300,299,298,518,352,
2128,2125,2121/1,2121/2,2120,2119,улицом
пуковника Крсте Смиљанића до границе са К.О. Горња Врањска.

1.6. Предлог поделе насеља на урбанистичке целине и зоне према
урбанистичким показатељима и другим карактеристикама
1.6.1. Подела простора на просторне целине
Према намени простора, структури, просторним карактеристикама и начину и условима изградње,
простор у обухвату плана подељен је на четири просторне целине – делова насељског подручја
које се могу издвојити по релативно сродним карактеристикама (положај у простору, време настанка,
степен трансформација као и морфологија физичких структура). То су:
Просторне целине насеља Поцерски Причиновић

1) ЦЕЛИНА 1 – површине око 18% укупне површине
обухваћене планом. Простире се између главне населске
саобраћајнице Краља Петра Првог, границе обухвата
плана на северном и северо западном делу и са јужне
стране Бакал Милосава, Нова 7, Роберта Толинглера,
Нова 37 и Лазара Петровића. У оквиру ове целине
налазе се зоне са ванстамбеним садржајима (култура,
пословање, администрација, јавне службе итд.) и то Парк
Летњиковац
са
посебним
амбијенталним
карактеристикама и Војни комплекс. На делу уз главну
насељску саобраћајницу доминирају мешовите намене:
стамбено пословни, пословно – стамбени, пословни.
Становање које заузима значајан проценат ове целине
има карактеристику повишене густине становања у
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односу на целине 2 и 4. Преовлађујућа спратност објеката је П + 1+Пк.
2) ЦЕЛИНА 2 – површине око 12% укупне површине обухваћене планом.
Простире се између главне населске саобраћајнице Краља Петра Првог, границе плана на северном и
источном делу и улице Ђорђа Јовановића са јужне стране. На делу уз главну насељску саобраћајницу
доминирају мешовите намене: стамбено пословни, пословно – стамбени, пословни. У оквиру ове целине
се планира атрактивна спортско рекреативна зона. Преовлађујућа спратност објеката је П + 1+Пк.
3) ЦЕЛИНА 3 – површине око 55% укупне површине обухваћене планом.
Простире се између источне и западне границе обухвата плана, са северне стране улицама Бакал
Милосава, Нова 7, Роберта Толинглера, Нова 37 и Лазара Петровића и улице Ђорђа Јовановића.
Преовлађујућа намена је становање. На делу уз главну насељску саобраћајницу доминирају мешовите
намене: стамбено пословни, пословно – стамбени, пословни. У оквиру ове целине налази се и зона
насељског центра. Ово је простор на ком се планира највећа експанзија у будућности у смислу
насељавања. Поред индивидуалног становања, присутно је и рурално становање, које делимично живи, а
великим делом је подложно трансформацији, тј, претварању у индивидуално становање. У оквиру ове
целине су и значајне зелене површине у којима је дозвољено становање са смањеним процентом
изграђености, а великим делом површина парцеле под шумом. На рубним деловима зоне налазе се
пољопривредне површине и у занемариво малом проценту шуме. Ова целина је погодна за формирање
етно комплекса. Преовлађујућа спратност објеката је од П до П + 1+Пк.
4) ЦЕЛИНА 4 - површине око 25% укупне површине обухваћене планом.
Простире се између источне, западне и јужне границе обухвата плана, са северне стране улицама
Живана Витомировића Галаме, Ђуре Пуцара и Нова 59. Доминантна намена на овом простору је
пољопривредно земљиште. У оквиру ње се налазе два сеоска гробља, мали број пословних комплекса, а
од становања, доминантно је рурално. На делу уз главну насељску саобраћајницу доминирају мешовите
намене: стамбено пословни, пословно – стамбени, пословни. Ова целина је погодна за формирање етно
комплекса. Преовлађујућа спратност објеката је П.
1.7. Биланс површина постојеће намене у границама Плана генералне регулације «Поцерски
Причиновић»
Постојећа намена површина

Јавни објекти
омунални и инфраструкт. објекти и
комлекси, гробља
Посебна намене-војни објекти
Саобраћајне површине
Зона
ниских
густина
становања
(индивидуално становање)
Зона становања на индивидуалним
пољопривредним економијама
(рурално становање)
Радне зоне у стамбеним насељима
Спортско-рекреативне површине
Шуме
Водене површине
Пољопривредне и остале површине
УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ

површина (ha)
(приближно)

Удео појединих
намена у ук.
површини (%)

10.39,80

1.20

1.04,18
0.12
0.51
3.81

4.36,20
32.85,84
132.12,29

15.31
90.42,37

8.48,98
1.16,76
1.65,65
29.33,51
541.73,07
863.09,74

10.48
0.98
0.14
1.29
3.40
62.76
100 %
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II ПЛАНСКИ ДЕО
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. Концепција уређења и типологија карактеристичних грађевинских зона и
карактеристичних целина
2.1.1. Предлог намене површина
У графичком прилогу „ Претежно планирана намена површина“, дефинисане су типичне
целине у којима преовлађује одређена намена.
Површине унутар грађевинских подручја насеља на којима се може градити, подељени су на
типичне целине у којима су омогућени идентични или слични услови грађења у складу са
доминантном наменом.
На основу анализе стања постојеће изграђености земљишта, расположиве урбанистичке
документације, преовлађујућих карактеристика намене, типологије изградње и начина
просторне организације и уређења, стратешких опредељења, предложене су следеће намене и
типичне насељске целине:
- Зона јавних служби - Површине јавних намена;
- Зона Насељског центра
- Зона Мешовите намена уз главну насељску саобраћајницу
- Зоне индивдуалног становања
-Радне зоне у стамбеним насељима
-Комерцијалне зоне
-Комунални и инфраструктурни објекти
- Саобраћајне површине
-Остали специфични комплекси Бензинске пумпе
-Зона верских објеката
-Зона посебне намене - војни комплекси
-Зона Спорта и рекреације
-Зона Зелених површина
- Водене површине
- Пољопривредне и остале површине
-Зона инфрaструктурних oбjeктата и кoридoра

2.1.1.1. Површине јавних намена - Зона јавних служби
ТНЦ 4-Зона јавне службе , објекти и комплекси (образовање, култура,
здравство и др.)
Предшколске установе
Област дечје заштите обухвата негу, васпитање и организовани боравак деце узраста од 1-6
година и припрему за школу деце предшколског узраста.
Према резултатима пописа из 2002.год. укупан број деце предшколског узраста у Поцерском
Причиновићу био је 472, односно 7,9% укупне популације територије у обухвату Плана. С
обзиром да је према прелиминарним резултатима пописа из 2011. број становника повећан за око
7% и да се у складу са пројекцијом становништва до 2021. очекује даљи раст (чак до 14,5%, у
односу на 2002.), може се закључити да ће и проценат деце од 0-7година, бити у порасту.
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Табела: Становништво према старосним групацијама у насељу Поцерски
Причиновић(према попису из 2002. и пројекцији развоја до 2021.год)
катастарска
општина

Поцерски
Причиновић

насеље

Поцерски
Причиновић

број становника 2002.г.
старосна структура
0-7

7-15

472
(7,9%)

647
(10,8%)

15-19

20-60

преко 60

укупно:

449
(7,5%)

3597
(60,0%)

797
(13,3%)

5992
(

укупан број
становника
2011.г.*

пројекција
становништва
2021.**

6410
(+418; 7,00%)

*6863
(+871; 14,5%)

* прелиминарни резултати пописа из 2011. са процентом повећања броја становника у односу на 2002.г.
** пројекција до 2021.год. по основу настављања тренда 2002.-2011. са процентом пораста броја становника у односу на
2002.г.

Активности дечје заштите и предшколског васпитања, обавља Предшколска установа "Наше дете",
као једина специјалистичка установа ове врсте на читавој територији града Шапца. У обухвату
ПГР
Поцерски Причиновић постоје два објекта: један објекат је лоциран је у насељу Летњиковац (без
организованог припремног предшколског програма), а други је у центру Поцерског Причиновића
(за смештај деце старијег предшколског узраста и реализацију припремног предшколског
програма).
Табела: Заступљеност и распоред предшколских установа
место
организованог
смештаја и
предшколске наставе

број
деце

смештај и боравак деце*
старосне групе (1-6 год.)
дужина
површина комплекса
број
боравка
(у функцији ПУ)
група
сати/дн.
површина компл./дет.
корисна повр. објеката
корисна повр./дет.

Предшколски објекти:
“Ђурђевак”

108

5

8-11

“Веверица”

72

3

8

читаво подручје
Поцерског Причиновића
(све групе)

180

8 групa

око36000м2 (333,24 м2/дет.)
350м2 (3,24 м2/дет.)
око 400м2 (5,55 м2/дет)
250м2 (3,47 м2/дет)
око 36400м2 (202,22 м2/дет.)
600м2 (3,33 м2/дет.)

предшколска настава*
(ППП)
број
деце

број
група

дужина
боравка
сати/дн.

/

/

/

60

3

4

60

3

4

*подаци за школску годину 2012/2013

По подацима за 2012/2013. у објектима је збринуто 240 деце узраста 1-7 година (око 51%
популације
0-7 год. предметне територије). Долазност деце је 60-80%.
Према предвиђеним нормативима, расположива корисна површина у оба објекта није
задовољавајућа, што је случај и са површинама отвореног простора за објекат у П.Причиновићу.
За тренутне потребе насеља, недостаје нешто више од половине капацитета. За норматив од
6,5-7,5м2 бгп/детету, 25-30м2 отвореног простора/детету од чега минимално 3,0м2 травнате површине
/детету и пројекцији развоја становништва за Планом предвиђени временски период, треба
обезбедити још око 1000м2 простора у објектима и око 1200м2 отвореног простора за објекат у самом
П.Причиновићу.
Како је у току благи тренд повећања броја становника, што показују и прелиминарни резултати
Пописа из 2011., процена је да ће проценат деце обухваћен овим видом социјалне заштите такође
бити у благом порасту.
Основно образовање
По резултатима пописа из 2002. популација старосне групе од 7-15 година, на нивоу приградског
насеља Поцерски Причиновић, износи 647 деце (око 10,8%). Према прикупљеним подацима и
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разматрајући прелиминарне резултате пописа из 2011. и пројекцију развоја становништва, процена
је да је учешће ове старосне групе има тенденцију благог раста.
Табела: Заступљеност, распоред и капацитети објеката образовања
-Основне школе
основне школе*
насеље

ранг школе

Поцерски
Основна
Причиновић школа
“Летњиковац”
Издвојено
одељење
П.Причиновић
читаво подручје
у обухвату (укупно):

8

716

28
(класична)

припремни
предшк.програм
корисна површина обј. површина комплекса број
број
корисна површина
површина комплекса деце
група
/ученику
/ученику
2239м2
34761м2
/
/
3,13 м2/уч.
48,55 м2/уч.

4

46

4
(класична)

101м2
2,20 м2/уч.

3978м2
86,48 м2/уч.

10

1

3340м2
3,07 м2/уч.

38739м2 (3,87hа)
50,84 м2/уч.

10

1

број
разреда

број
број
ученика одељења

762

32

*подаци за школску годину 2012/2013

На територији обухвата Плана, образовно-васпитни рад обавља се само на нивоу основног
образовања.
Постоје две основне школе, обе у оквиру матичне школе “Стојан Новаковић” из Шапца: Основна
школа Летњиковац (осморазредна) и Издвојено одељење Поцерски Причиновић (четвороразредна).
Обе школе раде у две смене.
Према доступним подацима проценат деце сва обухваћене основним образовањем је близу 100%.
Укупна изграђена површина објеката у функцији наставе у овим школама, износи 3340м2, што је
просечно изграђеног простора 3,07 м2/ученику, а површине школских комплекса су укупно око
39000м2, односно 50,84 м2/ученику. Ако се подаци о величини постојећих простора у школама и
школских комплекса, упореде са уобичајно коришћеним параметрима за димензионисање (810м2/уч. изграђеног простора и 25-30 м2/уч. слободних површина; -за рад у две смене параметри се
удвостручују), може се закључити да постојећи капацитети не задовољавају стандард (изграђене
површине/објекти чине мало више од половине потребних), тако да недостаје око 2800м2 радног
простора. Постојеће површине парцела школа, задовољавају стандард.
Фискултурна сала, односно адаптирана учионица лeтњиковачке школе је на спрату објекта, а у
издвојеном одељењу, чак ни не постоји. Школска дворишта углавном имају потребне терене за мале
спортове, али нису довољно уређена или нису довољног капацитета итд.
Средње и више образовање
На подручју Плана нема објеката средњег и вишег образовања. Насеље Поцерски Причиновић је
заједно са осталим приградским насељима града Шапца, део гравитирајућег подручја за објекте
средњег и вишег образовања.
Од осталих институција из области образовања, треба поменути Регионални центар за
професионални развој запослених у образовању, који функционише као координатор едукације
запослених у сфери образовања и то у циљу унапређења квалитета образовања, његове
ефикасности, економичности, децентрализације и реформских процеса, и то не само на локалном
већ и на регионалном нивоу.
Центар се налази на локацији уз предшколски и школски комплекс на Летњиковцу.
Здравствена заштита
У Граду Шапцу здравствена заштита се обавља на начин примарне и специјализоване здравствене
заштите. Примарну здравствену заштиту обавља Дом здравља Шабац са својим пунктовима, који су
размештеним у скоро свим насељима на територији Града, а специјализована здравствна заштита је
на нивоу Опште болнице и њених специјалистичких служби, која покрива и сва приградска насеља.
У предметном подручју, у току је изградња објекта Здравствене амбуланте (у насељу Летњиковац),
са капацитетом око 200 м2 бгп.
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Апотекарске установе
Снабдевање лековима, санитетским и другим материјалом, обавља Апотекарска установа Шабац.
У насељу Летњиковац планиран је један апотекарски огранак, са локацијом у објекту заједно са
Здравственом амбулантом и Месном заједницом.
Ветеринарска медицина
Овај део јавног сектора је у потпуности приватизован. Службу ветеринарске медицине, односно
пружање услуга амбулантног лечења и теренског рада, на територији обухвата Плана, обавља
само једна приватна ветеринарска амбуланта. Имајући у виду близину и доступност мреже
ветеринарских објеката у граду Шапцу, постојећи капацитети задовољавају потребе.
Култура
Због близине и оптималне приступачности објеката културе у граду Шапцу (Библиотека шабачка,
Народни музеј, Шабачко позориште, Културни центар, Међуопштински историјски архив),
као и већина приградских насеља, ни Поцерски Причиновић нема објекат Дома културе.
Узимајући у обзир обим и значај активности, као простори у функцији културе у углавном се
користе објекти основних школа и Месних заједница, што углавном задовољава потребе
становника насеља.
Верски комплекси и објекти (објекти посебних јавних садржаја)
У обухвату Плана нема верских комплекса и објеката, али је уз северну границу, у непосредној
близини обухвата у току градња православне цркве “Св.Тројице”, која ће као своје гравитационо
подручје имати и територију у обухвату овог Плана.
Социјална заштита
На територији обухвата Плана нема објеката социјалне заштите.
Јавно информисање и издаваштво
Територија у обухвату овог Плана је гравитирајуће подручје служби јавног информисања града
Шапца.
Јавне и комуналне службе,
државна, градска управа и администрација
С обзиром да је Шабац једини градски центар у окружењу, службе државне управе, администрације и све јавне и јавне комуналне службе и предузећа су смештени на ужој или широј територији
града. Све ове службе задовољавају и потребе приградских насеља.
Од служби локалне управе и администрације, за обављање послова из недлежности Градске
управе ван градског центра, функционише Месна канцеларија, а за обављање послова
задовољавања
непосредних заједничких интереса грађана, у обухвату Плана постоје две месне заједнице: МЗ
“Летњиковац“ (као једна од 10 градских месних заједница) и МЗ Поцерски Причинивић (са
локацијом у центру насеља).

2.1.1.2. Зoнa насељског цeнтрa
У зони појединачне локације су дефинисане по ТНЦ а формирана су посебна правила уређења и
грађења која ће се поштовати. Делатности у објектима морају бити примерена обзиром на позицију
и значај у односу на функцију и део насеља у којем се налазе. Преовлађујуће делатности су у
функцији управе, здравства, администрације, услужног занатства, комерцијалних, односно
терцијарних делатности и др. а превасходно су усмерене на задовољење потреба становника
суседства. Озељењавању ове зоне треба посветити посебну пажњу, како јавних површина тако и
слободних површина у оквиру појединачних комплекса јавних установа, пословних, стамбених и др.
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: уређење центара насеља
унапређењем постојећих и уношењем нових садржаја; уређење јавних површина: улица и тротоара,
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површина око и испред јавних објеката, јавних површина са спомеником; обнова и уређење зелених
површина, опремање урбаним мобилијаром (стазе, клупе, осветљење, игралишта за децу и др.);
обезбеђење 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 (решавање проблема септичких јама, снабдевања водом
за пиће и др.). Локација привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се програмом
постављања привремених објеката. Јавне површине се морају пројектовати и градити тако да
особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и
рад, а све у скалду са важећим Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у
вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

2.1.1.3. Становање
На територији Плана укупна површина која је предвиђена за развој функције становања је
41.17,22 hа и дата у следећем прегледу:
ЗOНA TНЦ 3-ниских густинa стaнoвaњa
У Тнц прeдвиђeнe су нaмeнe становања. Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти у призeмним eтaжaмa
oбjeкaтa или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa
oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe
смejу ни у кoм случajу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других
врстa зaгaђeњa.
Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, нe сме дa прeђe 120 ст/ha.
Делатности које могу бити заступљене у оквиру објеката мешовите намене (стамбено-пословних)
или чисто пословних објеката морају да допринесу на примерен начин подизању квалитета основне
функције становања.
У oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнa изгрaдњa угoститeљских oбjeкaтa и рaдиoничкoг прoстoрa у кoмe сe
прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa.
Дозвољене делатности су:
-услужног занатства
-администрација, управа, култура, образовање, здравство, канцеларијско пословање, трговина
прехрамбеним производима, објекти и терени за спорт и сл.
-из групе производног занатства са додатно условљеном уникaтном или oгрaничeном прoизвoдњом;
Видети поглавље 3.2. Посебна правила за уређење и грађење

Подзона ТНЦ 3а-Ниске густине становања, слободностојећи максималне спратности
По+П+1+Пк (Индивидуално становање)
-Спратност - мaкс По+П+1+Пк
Видети поглавље 3.2. Посебна правила за уређење и грађење

Подзона ТНЦ 3аР- РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ - ЕТНО ЗОНЕ
Просторни развој овог дела насељског подручја се базира пре свега на принципу континуитета и
трансформације. Напуштена сеоска домаћинства временом постају парцеле индивидуалног
становања, чиме се добија мешовита структура која је у континуираној промени.
Могућа је градња етно центара и угоститељских или туристичких садржаја у оквиру старих сеоских
окућница.
На неизграђеном земљишту које је намењено за рурално становање, до привођења намени и даље ће
се обављати пољопривредна производња и то: повртарство, воћарство, пластеници, стакленици и сл.
Дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу трeбa дa сe нaлaзи уз сaoбрaћajницу, ако нагиб терена то дозвољава
a eкoнoмски и дeo нaмeњeн пoљoприврeднoj прoизвoдњи у зaдњeм дeлу пaрцeлe.
У колико се укаже потреба од стране власника могућа је градња објеката индивидуалног становања
типа ТНЦ 3а, или градња пословних објеката (урбанистички пројекти) у функцији пољопривредне
производње и др.
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Видети поглавље 3.2. Посебна правила за уређење и грађење

Подзона ТНЦ 3аЗ- ИЗУЗEТНO НИСКЕ ГУСТИНЕ СТAНOВAЊA - слободностојећи максималне
спратности По+П+1+Пк (индивидуално становање)
Ова зона је карактеристична по томе што се у оквиру ње налазе значајне зелене површине. Овај
зелени појас има значајну улогу у систему зеленила ширег подручја. С тим у вези, услови градње на
парцелама у оквиру ове зоне везани су за услов задржавања зеленог зонда.
-мин.50% зелене слободне површине
На парцели се поред главног (стамбеног) објекта може изградити помоћни објеката у дну парцеле.
Позиција нових објекта према суседним парцелама је следећа: на удаљености од 1,0м од ближег
суседа и мин. 2,5м од другог бочног суседа, а све уз услов да није дозвољена сеча стабала, сем у
случају санитарне сече. Пошто је приоритет задржавање шумског фонда, позиција постављања
објеката зависи од постојећег стања зеленила (дрвећа) на парцели. Геодетски снимци за добијање
локацијских дозвола на овим парцелама треба да садрже позиције стабала, како би лакше могла да
се одреди позиција планираних објеката. Услов је да се поштује преовлађујућа грађевинска линија
уз поштовање приоритета задржавања шумског фонда.
Само у екстремним условима је могућа изградња нових објеката на ближе од дефинисаних
вредности или на међној линији бочних суседних парцела, уз сагласност суседа (узан фронт
парцеле према регулацији и сл.).
За постојеће двојне и друге објекте који су саграђени на ближе од дефинисаних удаљености, могућа
је реконструкција и доградња, уз сагласност суседа.
Видети поглавље 3.2. Посебна правила за уређење и грађење

2.1.1.4. Пословање –привредне радне зоне у стамбеним насељима
Подзона 7г- мали производни погони и производно занатство
Ова зона на територији плана обухвата појединачне локације које се налазе у стамбеним блоковима
или непосредно уз њих. За појединачне локације неопходна је израда Урбанистичког пројекта.
Спратност - За управне зграде-максимална спратност је По+П+1+Пк, за производне објекте се не
лимитира спратност, која ће се дефинисати у складу са технолошким потребама.
Видети поглавље 3.2. Посебна правила за уређење и грађење

Подзона ТНЦ 7Да-комерцијалне делатности
Подзона комерцијалних делатности обухвата појединачне локације које се налазе у стамбеним
блоковима или непосредно уз њих.
На овим локацијама је заступљено пословањe, трговинa на мало и велико, занатски центри,
угоститељство, изложбено-продајни простори, туризам, забава, услужно занатство, производно
занатство код којег се дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa, финансијске,
интелектуалне, информатичке и друге услуге а могућа је изградња објеката намењених за јавне
службе, банкарство, канцеларијско пословање, лекарске ординације, апотеке саобраћајне и
инфраструктурне површине, мањих спортских објеката (фитнес сале, куглане и сл) и зелене
површине.
Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу
eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. Није дозвољена изградња производних и других
сличних објеката.
Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa пoвршинe на свaкој пaрцeли нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи
oбjeкaт (изузев где то није могуће- код занатских центара и већ формираних парцела са изграђеним
објектима комерцијалних садржаја). Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру
инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу
сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Видети поглавље 3.2. Посебна правила за уређење и грађење

2.1.1.5. Мешовита намена ТНЦ 7М
На важном саобраћајном правцу, тј. дуж главне насељске саобраћајнице ул. Краља Петра Првог, је
заступљено становање, пословањe, трговинa на мало и велико, занатски центри, угоститељство,
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изложбено-продајни простори, туризам, забава, услужно занатство, производно занатство код којег
се дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa, финансијске, интелектуалне,
информатичке и друге услуге, канцеларијско пословање, лекарске ординације, апотеке, продаје
грађевинских материјала, ауто перионице и ауто механичарске радње итд.
- занатство и услуге са породичним становањем;
- комерцијални садржаји, производно занатство и услуге;
- породично становање;
-Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу
eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. Није дозвољена изградња производних и других
сличних објеката. За постојеће објекте тј. садржаје који производе повећани ниво буке као што је
угоститељски објекат за одржавање прослава, потребно је извести додатне мере звучне заштите.
-Посебну пажњу треба посветити обликовању фасада, и уређењу предњег дворишта, који треба да
буду репрезентативни и складно уређени.
Видети поглавље 3.2. Посебна правила за уређење и грађење

2.1.1.6. Комунални и инфраструктурни објекти
ЗОНА ТНЦ 8-КОМУНАЛНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ
Подзона ТНЦ 8а-Грoбљa
Плaнoм сe утврђуjу услoви зa:
изгрaдњу oбjeкaтa нa плaнирaним и нeизгрaђeним дeлoвимa грoбaљa,
зa рeкoнструкциjу пoстojeћих oбjeкaтa и кoмплeксa.
Постојећа гробља се налазе и унутар и ван грађевинских реона насеља.
Плaнoм сe утврђуjу услoви зa рeкoнструкциjу и проширење пoстojeћих oбjeкaтa и кoмплeксa,
тако да ће капацитети задовољити потребе у планском периоду. Будући да један део гробља припада
заштитној зони далековода, у овом делу није дозвољена градња, већ је тај простор намењен за зелене
површине и паркинг.
Пoд oбjeктимa нa грoбљу сe пoдрaзумeвajу: грoбнe пaрцeлe, грoбнa мeстa, кaпeлe, кoлскe и пeшaчкe
сaoбрaћajницe, прилaзни пут, пeшaчки трг, нaдстрeшницe и други oбjeкти кoмпaтибилнe нaмeнe
(вeрски, сaлe зa пaрaстoсe, eкoнoмски oбjeкти грoбљa, прoдaвницe пoгрeбнe oпрeмe, цвeћa,
постављање цистерни за воду и сл.).
Зa пoтрeбe oтвaрaњa нoвих гробаља и плaнирaних прoширeњa постојећих, нeoпхoднa je изрaдa
урбaнистичких плaнoвa. До доношења плана детаљне регулације забрањује се изградња објеката и
промена намене земљишта на парцелама које су планиране за проширење гробаља.
Минимална ширина заштитног зеленог појаса око гробних поља је 10 м у оквиру којег је потребно
засадити минимално два реда високог дрвећа. Зона заштите гробља која је у приватној својини
задржава статус осталог земљишта. Може се користити као пољопривредно земљиште (воћњак,
ливада и сл.) или се може уредити заштитним зеленилом и пошумити. У овој зони је забрањено
сахрањивање и изградња објеката гробља до прибављања земљишта за потребе изградње објекта
јавне намене, као и изградња економских, помоћних и других објеката. Гробови који су у време
доношења плана постојали у зони заштите гробља (на парцели МЗ и приватној парцели) задржавају
се. Није дозвољена изградња било каквих других објеката или надстрешница над гробним местима.

2.1.1.7. Саобраћајне површине
Сви јавни путеви на планском подручју се граде по важећим прописима, уз примену одговарајућих
техничких стандарда;
у постојећим насељима регулације улица се задржавају осим ако постоје потребе за променом као
што су побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, нивелације и др;
на постојећим путевима примарне путне мреже, тамо где је то потребно, неопходно је извршити
ревитализацију и модернизацију техничко-експлоатационих карактеристика;
изградњом дела пута или путног објекта не сме се нарушити континуитет трасе тог пута и
саобраћаја на њему;
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дуж јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано одвођење
атмосферских вода;

2.1.1.8. Остали специфични комплекси
ЗOНA ТНЦ 9- ОСТАЛИ СПЕЦИФИЧНИ КОМПЛЕКСИ
Подзона 9б- Бензинске пумпне станице (БП)
Уколико се у планском периоду јави потреба за изградњом додатних капацитета, локације будућих
станица треба утврђивати у складу са противпожарним прописима и условима које одређују
надлежни ограни у области саобраћајница, екологије, водопривредне и санитарне заштите. За сваку
локацију је потребно урадити елаборат који садржи анализу утицаја на безбедност и функцију
саобраћаја, загађење ваздуха, воде и земљишта, појаву буке и вибрација, као и мере које треба
предузети за спречавање штетних утицаја.
Видети поглавље 3.2. Посебна правила за уређење и грађење

2.1.1.9. ТНЦ 5– ЗОНА ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм
oбaвљaњa вeрских пoтрeбa: црквe и други oбjeкти зa oбaвљaњe бoгoслужeњa, пaлиoницe свeћa,
крстиoницe, парохијски домови, сaлe зa скупoвe, учиoнички прoстoр зa oбaвљaњe вeрoнaукe, прoдaja
вeрских рeквизитa, књигa, штaмпe, и сл. кao и oбjeкти зa лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa o кojим сe
бринe вeрскa зajeдницa.
Oбзирoм нa врсту oбjeкaтa и пoтрeбe грaђaнa, oви oбjeкти (или прoстoриje у oквиру других oбjeкaтa)
сe мoгу грaдити и у свим стaмбeним зoнaмa у складу са бројем гравитирајућих верника.
На територији обухваћеној овим Планом Генералне Регулације, могуће је поствити црквене објекте,
капеле у близини гробља итд.
Видети поглавље 3.2. Посебна правила за уређење и грађење

2.1.1.10. Објекти и службе посебне намене - војни комплекси
Подзона 4а-Посeбнa нaмeнa-Војни комплекси
Плaнoм je oдрeђeнa грaницa зoнa кoje прeдстaвљajу интeрeс зa oдбрaну Рeпубликe Србиjе. У oвој
зoни мoгу сe грaдити oбjeкти, тe пoстaвљaти пoстрojeњa, инстaлaциje, урeђajи и слични зaхвaти
пoтрeбни зa нeсмeтaнo oбaвљaњe функциje oдбрaнe. Пoтрeбни зaхвaти мoгу сe рeaлизoвaти нa нaчин
усклaђeн с вaжeћим прoписимa из oблaсти урбaнистичкoг плaнирaњa, кao и с пoсeбним прoписимa
кojи рeгулишу прoблeмaтику oдбрaнe Рeпубликe Србиje.
Условима издатим од стране РС, Министарства одбране, Сектор за материјалчне ресурсе, Управа за
инфраструктуру бр. 443-4 од 22.04.2013.г. су дефинисане зоне забрањене градње које је потребно
поштовати.
У обухвату плана налази се војни комплекс под називом „Леније“ који је третиран као
„перспективан“. Око перспективних војних комплекса дефинисане су зоне заштите. За овај
комплекса дефинисана је зона заштите од 50м.

2.1.1.11. Спортско рекреативне површине
У oбласти физичке културе, изразит је недостатак наменских објеката спорта и активне рекреације,
дечјих игралишта, спортских сала и ост.
Постојећи објекти су сведени на два насељска спортска терена -фудбалска игралишта и школске
терене за мале спортове (кошарка, рукомет, мали фудбал). У насељу нема спортске сале, а у те сврхе
је у школи на Летњиковцу адаптитана једна учионица.
Валоризација простора намењеног игри деце збринутој у објектима предшколских установа, иако
показује веома добро стање за један предшколски објекат, у другом практично не постоји.
За децу школског узраста, која имају обавезу активног бављења спортом у оквиру наставног
програма, ситуација је знатно боља, али и ту се запажа недостатак објеката или њихова недовољна
уређеност и знатно одступање од прописаних стандарда, посебно кад су у питању спортске сале.
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Провером димензионисања потребних капацитета преко стандарда, долази се до закључка да
постојећи објекти спорта и рекреације, само делимично задовољавају потребе корисника и да треба
обезбедити око 200-400м2 у спортским халама и око 10000м2 терена, уз обавезно побољшавање
услова коришћења постојећих објеката.
Спортски терени, тачније фудбалска игралишта се налазе уз оба школска комплекса- у насељу
Летњиковац (величине око 7200м2) и у центру насеља Поцерски Причиновић (Игралиште ФК
“Младост”, величине 10200м2).
Спортске клубове и удружења у граду Шапцу, као и на са читавој територији Града/општине,
окупља Спортски савез Града Шапца, који је тако и најмасовније спортско удружење у региону.
(клубови из Поцеског Причиновића су посредни чланови).
Од клубова из Поцерског Причиновића, најактивнији су фудбалски клубови “Младост”и “Поцерски
Причиновић”, кошаркашки клуб ОКК “Летњиковац 011” и теквондо клуб “Летњиковац”.
Видети поглавље 3.2. Посебна правила за уређење и грађење

ТНЦ 6-ЗОНА СПOРТСКO РEКРEAТИВНИХ ПOВРШИНА
У оквиру ове зоне се дефинишу спортско рекреативне површине, које могу бити у зависности од
власничког статуса, јавне и оне које припадају осталим наменама (приватно земљиште).
У зaвиснoсти oд oбликa рeкрeaтивнe oднoснo спoртскe aктивнoсти грaђaнa (пoтeнциjaлних
кoрисникa) oви oбjeкти сe дeлe у двe кaтeгoриje:
спoртскe пoвршинe зa aктивнoсти усмeрeнe нa рeкрeaциjу кoja сe извoди сaмoстaлнo - спoнтaнa
рeкрeaциja: шeтњa, зaбaвa, игрa, рaзoнoдa, oдмoр у прирoди, пливaњe и сунчaњe и сл.),
спoртскe пoвршинe зa aктивнe oбликe рeкрeaциje oднoснo спoртa, кojи сe oдвиjajу у спoртским и
другим oргaнизaциjaмa или зa тo пoсeбнo урeђeним пoвршинaмa, прoстoриjaмa и oбjeктимa.
Пoстojeћи спoртскo-рeкрeaтивни објекти и терени сe зaдржaвajу. У овој зони се планирају следеће
интервенције: уређење целог комплекса, реконструкција и доградња постојећег објекта или
изградња новог, постављање трибина, подизање заштитног зеленила и др.; уређење простора око
игралишта и обезбеђење колског прилаза игралишту и паркинг простора. Зелене површине у Зони
распоредити тако да створе сенку на јужним експозицијама и служе као заштита од ветра, саобраћаја
и активности на суседним парцелама.
Није дозвољена промена основне намене постојећих зона и објеката и она мора бити заступљена на
минимално 70% парцеле Објекти и терени се задржавају са статусом јавне својине, са могућношћу
промене намене у недостајуће и/или компатибилне основној намени.
Дозвољена је изградња и нових објеката ове намене. У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи
су кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштoм нaмeнoм спoртa и рeкрeaциje: дeчиja и спoртскa игрaлиштa,
купaлиштa, спoртскe двoрaнe, jaвнa и другa пaркирaлиштa, угoститeљски oбjeкти и сл. Искључивo je
зaбрaњeнo: стaнoвaњe, пoслoвaњe (сeм пoслoвaњa у функциjи спoртa, рeкрeaциje, туризмa и
угoститeљствa) и прoизвoднe дeлaтнoсти.
Видети поглавље 3.2. Посебна правила за уређење и грађење

2.1.1.12. Зелене површине
Зона ТНЦ 10- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
ДРВOРEДИ
Кoд пoдизaњa нoвих дрвoрeдa у Цeнтрaлнoj зoни дуж главних насељских саобраћајница, вaжe
слeдeћи услoви: прoфил улицe прeкo 12 м; сaдњу усклaдити сa oриjeнтaциjoм улицe; избoр врстa
прилaгoдити висини згрaдa и ширини трoтoaрa; сaглeдaти мoгућнoст сaдњe у jeднoсмeрним
улицaмa; сaглeдaти мoгућнoст фoрмирaњa трaвних бaштицa сa дрвoрeдимa; сaдњу усaглaсити сa
синхрoн плaнoм; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa прилaгoдити врсти дрвeћa у дрвoрeду и
стaнишним услoвимa; прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдницa;
Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим дрвoрeдимa: уклaњaњe сувих и бoлeсних стaбaлa; уклaњaњe стaбaлa
у случajу кaдa тo зaхтeвa oпшти интeрeс утврђeн нa oснoву зaкoнa; сaдњa нoвoг дрвeћa; стaндaрднe
мeрe нeгe стaбaлa.
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Пoтрeбнo oпрeмaњe дрвoрeдa: Пoтрeбнo je пoстaвити штитникe oкo дeблa и зaштитити сaднe jaмe;
прeмa пoтрeби пoстaвити инстaлaциje зa пoдзeмнo нaвoдњaвaњe и прихрaну дрвoрeдних сaдницa.
Подзона 10б-ПAРКOВИ
Кoд пoдизaњa нoвих пaркoвa вaжe слeдeћи услoви: пoтрeбнo je дa пoстojи прojeкaт пaркa у
oдгoвaрajућoj рaзмeри сa прeцизнo oдрeђeнoм грaницoм пaркa, унутрaшњим сaoбрaћajницaмa и
пaркoвским oбjeктимa; зeлeнилo трeбa дa будe рeпрeзeнтaтивнo; плaнирaти мeстo зa пoстaвљaњe
спoмeникa; плaнирaти вoдeнe пoвршинe (вeштaчкa jeзeрa, фoнтaнe); сaдржajи трeбa дa буду
кoнцeнтрисaни (мирaн oдмoр, игрa, спoртски oбjeкти и др.); сaдржaj спoртских oбjeкaтa трeбa дa
oбухвaти свe стaрoснe групe; у пaрку мoгу дa буду пoдигнути слeдeћи oбjeкти: угoститeљски oбjeкти
сa oтвoрeним бaштaмa, прaтeћи oбjeкти спoртских сaдржaja, oбjeкти у функциjи oдржaвaњa пaркa,
oбjeкти културe, мaњи oтвoрeни aмфитeaтри зa културнe мaнифeстaциje и инфрaструктурни oбjeкти
oд oпштeг интeрeсa утвржeни нa oснoву зaкoнa;
У пoстojeћим пaркoвимa су дoзвoљeни слeдeћи рaдoви: сaнитaрнa сeчa стaблa; рeкoнструкциja
цвeтњaкa; нoвa сaдњa; рeкoнструкциja вртнo-aрхитeктoнских eлeмeнaтa; рeкoнструкциja стaзa;
рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa; пoдизaњe нoвих вртнo-aрхитeктoнских eлeмeнaтa; пoдизaњe
фoнтaнa; рeкoнструкциja и пoпрaвкa рaзних oбjeкaтa, мoбилиjaрa и дeчиjих игрaлиштa;
рeкoнструкциja или изрaдa хидрaнтскe мрeжe; рeкoнструкциja или изрaдa пaркoвскoг oсвeтљeњa;
oгрaђивaњe пaркa.
Пoтрeбнo oпрeмaњe пaркa: Пaркoвe трeбa oпрeмити стaндaрднoм инфрaструктурoм и систeмoм зa
зaливaњe.
Подзона 10в-Зaштитнo зeлeнилo
Заштитно зеленило се планира на локацијама које се налазе непосредно уз далеководе тј. у њиховим
заштитним зонама, и у оквиру зона индивидуалног становања као што је приказано на графичким
прилозима. Зaштитни путни пojaс oзeлeнити.
Рaди oбнoвe пoстojeћeг и ствaрaњa нoвoг фoндa пoжeљнe су слeдeћe интeрвeнциje: прeтвaрaњe
мoнoкултурa у мeшoвиту шуму; сaдњa жбуњa нaрoчитo нa ивици шумe; сaдњa дeкoрaтивнoг дрвeћa
и шибљa (нa ивици шумe, нa oкукaмa путa, нa ливaдaмa кao пojeдинaчни примeрци или групe).

2.1.1.13. Шумско земљиште
Шумско подручје обухвата шуме у државној и у приватној својини. Шумама у државној својини,
које су обухваћене шумским подручјем, газдује се на основу опште основе газдовања шумама и
посебних основа газдовања шумама. Шумама у приватној својини газдује се на основу опште основе
и програма газдовања приватним шумама. Шумама и шумским земљиштем у државној својини
газдује ЈП „Србијашуме“. Општи циљеви газдовања шумама су да се обезбеди: трајно повећање
приноса и производње, максимална производња дрвне масе, очување и повећање вредности шума,
економичност и рентабилност, јачање и развијање општекорисних функција шума и повећање
производње и коришћења дивљачи. Ради остваривања ових циљева утврђују се мере (биолошкоузгојне и уређајне природе), које треба да усмере развој шума у жељеном правцу, које ће обезбедити
најбоље коришћење производних потенцијала станишта и стварање квалитетних састојина високог и
изданачког узгојног облика оних врста дрвећа које имају највећу економску вредност и могу
постићи максимални прираст дрвне масе и дивљачи, а тиме ће се створити и потребни услови за
успешну производњу крупне дивљачи.
Постојеће шуме треба очувати и унапредити. Крчење шума је дозвољено само у следећим
случајевима: ради промене врсте дрвећа или узгојних облика; у случајевима када то захтева општи
интерес утврђен на основу закона. Санитарне сече шуме подразумевају се као нега шуме.
Шуме се могу налазити и у грађевинском реону насеља а што је делимично приказано на графичким
прилозима. Уколико се по катастарском стању земљиште води као шумско и на терену постоји шума
(што често није случај због неажурног катастарског стања), земљиште се задржава као шумско.

2.1.1.14. Водене површине
ЗОНА ТНЦ 11 –Вода и водене површине
У ову зону се сврставају површине природних и вештачких текућих вода и водених површина.
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Oбaлe и вoдoтoкoвe урeдити тзв. «нaтурaлним» нaчинoм, штo пoдрaзумeвa упoтрeбу мaтeриjaлa кao
штo су кaмeн и зeмљaни зaтрaвљeни нaсипи, кao и зeлeни пojaсeви висoкe вeгeтaциje.
Зона приобаља и водених површина се може налазити и унутар грађевинског реона насеља. Услови
за изградњу објеката и коришћење су идентични без обзира да ли се налазе унутар или ван
грађевинског реона.
Зоне водопривредних објеката представљају природни и вештачки водотоци: реке и потоци и
деонице постојећих и планираних канала. У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je изгрaдњa прeлaзa и сл.
Aкo су испуњeни други услoви, мoжe сe дoзвoлити изгрaдњa и пoстaвљaњe угoститeљских и
туристичких oбjeкaтa и oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje. Изгрaдњa других oбjeкaтa je зaбрaњeнa. У
складу са водопривредним условима, на водном земљишту је забрањена изградња сваке врсте
индустријских и других објеката од чврстог материјала сем монтажних објеката - викендица.
Водно земљиште (јавно добро воде), може се користити без водопривредне сагласности само као
пашњак, ливада и ораница. Приликом коришћења земљишта је недопустиво смањивати и затварати
протицајни профил водотока.

2.1.1. 15. Пољопривредне и остале површине
У складу са законом, пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради,
ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна
корита, земљишта обрасла ниским жбунастим растињем и друго) које по својим природним и
економским условима може рационално да се користи за пољопривредну производњу. Обрадиво
пољопривредно земљиште јесу: њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде.
Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa a сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe срeдинe вaжe
слeдeћa прaвилa:
Затечена домаћинства ван грађевинског реона дисперзно су размештена на целој територији насеља.
Ова домаћинства се задржавају на постојећим локацијама, а земљиште добија статус грађевинског
земљишта ван граница грађевинског земљишта.
Пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско
земљиште, до привођења планираној намени, користи се за пољопривредну производњу.

2.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И
МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, КАО И УСЛОВИ ЗА
ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ
3.2.2.16. Инфрaструктурни oбjeкти и кoридoри
Инфраструктурни објекти и коридори се могу налазити и унутар грађевинског реона насеља. Услови
за њихову изградњу и коришћење су идентични, осим ако је другачије дефинисано другим
прописима (нпр. одредбе Закона о путевима који дефинишу путно земљиште унутар и ван
насељених места и сл.).
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
искључиво планерски дефинисане (без предходних студија избора локације, инжењерско геолошких
подлога или студија о процени животне средине) и постоји реална предпоставка да ће приликом
реализације плана бити потребне одређене корекције. Дата је могућност да се урбанистичким
плановима или урбанистичким пројектима дефинишу нове или друге локације.
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3.2.3. Површине јавне намене
Површина јавне намене јесте 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.
Јавне службе, објекти и комплекси
У складу са стратешким документима, ограничењима и потенцијалима, у планирању ове области
постављени су следећи циљеви:





унапређење постојећих активности јавних служби,
увођење ових садржаја у структуру других основних намена (мешовита намена);
реализацију нових локација у домену културе, образовања, спорта и др.

Комплекси јавних служби су просторно-функционалне целине које концентришу објекте једне
делатности, али могу представљати и скуп сродних комплементарних функција и јавних служби
различитог значаја. Јавне службе као што су предшколске установе, основне школе, установе
основне и примарне социјалне и здравствене заштите, представљају социјалну инфраструктуру која
је обавезан пратећи садржај других основних намена, посебно становања.
За развој јавних служби, односно објеката и површина јавне намене поред већ
постојећих, планира се реализација нових локација међу којима су и оне дефинисане
важећом планском документацијом.
Јавне службе могу се у планској документацији планирати и у другим доминантним наменама
са којима су комплементарне: становање, комерцијални садржаји, привредне површине.
Комплекси јавних служби ће се уређивати у складу са посебним програмима надлежних
установа или институција, поштујући специфичне прописе и нормативе (уколико постоје).
Уређење самог комплекса треба да буде прилагођено основној функцији која се дефинише.
При формирању нових центара оптимално учешће зелених површина, је у зависности од
величине припадајуће парцеле од 20- 40% укупне површине комплекса, при чему их треба
прилагодити расположивом простору и врсти центара.
Потребни капацитети за паркирање и гаражирање код изградње нових комплекса ће се по
правилу решавати на парцели (због недостатка простора, за постојеће комплексе задржати
постојећи режим парклирања)
Предшколске установе
Циљ:
-унапређење функционисања постојећих комплекса предшколске установе
-подстицање приватног сектора за дневни боравак деце-приватни вртићи, играонице у зонама и
објектима становања, уз услов да су испуњени сви услови који дефинишу ову област, без
разлике у односу на јавни сектор.
Приликом димензионисања потребних површина за оптимално функционисање предшколске
установе
коришћен је норматив од 6,5-7,5 м2 бгп/детету, површину парцеле од 10-12 м2/детету (од чега
најмање
3 м2 травнате површине), потребно је обезбедити још око 1000м2 простора у објектима и око
1200м2 отвореног простора за објекат у самом П.Причиновићу.
Како је у току благи тренд повећања броја становника, процена је да је проценат деце
обухваћен овим видом социјалне заштите такође у благом порасту.
Недостајуће површине обезбедити у оквиру постојећих комплекса, или уз становање као
доминантну намену.
У оквиру појединачних комплекса јавне намене предшколске установе, je мoгућa изгрaдњa
oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa основном нaмeнoм. Поред главног објекта могућа је
изградња дeчиjих и спoртских игрaлиштa, oбjeката зa рaзнe спeциjaлнe пoтрeбe, кухињe и сл.
Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe (сeм aпaртмaнских jeдиницa зa дoмaрe).
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Образовање
Циљ:
- унапређење функционисања постојећих комплекса,
У оквиру појединачних комплекса јавне намене oбрaзoвaњa, могућа је изградња објеката који
су у потпуности у складу са основном наменом: шкoлe, библиoтeкe, учeничкe рaдиoницe и
лaбoрaтoриje, спoртскa игрaлилиштa, фискултурнe сaлe и сл. Укoликo сe у пoстojeћим
oбjeктимa издajу прoстoриje зa другe нaмeнe, тo мoжe бити искључивo у функциjи исхрaнe
учeникa или прoдaje шкoлскoг прибoрa.
Основно образовање
Провером димензионисања потребних површина за развој основног образовања коришћен је
норматив 8-10 м2 бгп/ученику за две смене и површине парцеле 25 м2/ученику и величину
школског дворишта од мин. 25,0 м2/ученику, недостаје око 2800м2 радног простора. Постојеће
површине парцела школа, задовољавају стандард.
Исказана потреба становништва и образовних установа, да се сви постојећи капацитети
сачувају са истом или сличном наменом и да се у планском периоду и даље подржава
дисперзована мрежа (макар то значило и мањи број ученика од препорученог, односно мање од
20-30 уч./одељењу).
Здравствена заштита
Циљ:
-унапређење функционисања постојећих локација здравствене заштите
-побољшање доступности, посебно апотекарсих услуга
Постојећа просторна дистрибуција и капацитет објеката у обухвату Плана, је у скоро свим
сегментима здравствене заштите на задовољавајућем нивоу.
Као и за остала насеља, специјализована здравствна заштита остаје на нивоу Опште болнице у
Шапцу и њених специјалистичких служби. Стављањем у функцију објекта Здравствене
амбуланте у
насељу Летњиковац, осим боље доступности и опремљености, знатно ће се смањити интензитет
коришћење капацитета централне установе примарне здравствене заштите (Дом здравља,
Шабац)
из предметног приградског подручја.
Завршетком изградње и стављањем у функцију апотекарског огранка у насељу Летњиковац,
знатно ће бити унапређена и доступност овом облику здравствене заштите.
Култура
Циљ:
-унапређење функционисања постојећих локација објеката културе (за гравитациони центар)
-дефинисање и изградња нових локација уз побољшање равномерне расподеле садржаја и
објеката
-могућност развоја ове делатности у зонама и објектима становања, комерцијалних и спортскорекреативних површина (према планској документацији).
Потребно је даље јачати улогу културе у мрежи објеката јавних служби и активности овог
сегмента јавног сектора и то: повећањем капацитета или децентрализацијом функција основих
установa културе (смештених на ужој централној зони), даљим радом на осавремењивању,
рационализацији и употпуњавању постојеће мреже у периферним деловима града, а пре свега
даљим
осмишљавањем нових програма и добром организацијом деловања.
Верски комплекси и објекти (објекти посебних јавних садржаја)
Верски објекти и комплекси припадају категорији садржаја у којима становништво испуњава
духовне потребе, при чему могу бити и места пружања културно-образовних програма и услуга
социјалног старања за становнике у својим срединама. Грађевинско земљиште за верске објекте
не припада јавном земљишту, већ грађевинском земљишту у јавној употреби.
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Иако за сада нема исказаних потреба за овом врстом објеката, верски објекти се могу градити у
свим
зонама становања, у деловима радних зона и у/уз комуналне зоне (гробља), уколико
задовољавају
потребне услове. Општа правила и препоруке за верске објекте треба да омогуће складно
уклапање
ових објеката и комплекса у непосредно окружење, уз поштовање и свих других критеријума.
Социјална заштита
Циљ:
-унапређење функционисања постојећих локација објеката социјалне заштите
-могућност развоја ове делатности у зонама и објектима становања и комерцијалних површина
Oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбeзбeђeњa сoциjaлних пoтрeбa мoгу сe фoрмирaти и
у свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe.
Јавно информисање и издаваштво
-унапређење функционисања постојећих локација објеката за јавно информисање и издаваштво
-могућност развоја ове делатности у зонама и објектима становања, комерцијалних површина,
терцијарних делатности
Јавне и комуналне службе,
државна, градска управа и администрација
У ову групу јавних служби сврстани су објекти и комплекси републичке и градске управе,
државних институција, посебних организације, јавних предузећа, судови, градских општина и
сл.
-унапређење функционисања постојећих локација јавних и комуналних служби,
државне, градске управе и администрације
-могућност развоја ове делатности у зонама и објектима становања, комерцијалних површина,
терцијарних делатности
Проблем у функционисању државне управе, администрације, јавних и комуналних служби
града
Шапца, којима гравитира и насеље Поцерски Причиновић, представља стање недовољно
урбанизовае територије у обухвату овог Плана, што за последицу има централизацију функција,
чиме се угрожава доступност служби. Иако је ниво организовања локалне самоуправе на
задовољавајућем нивоу, потребно је даље радити на успостављању информационих система на
различитим нивиома или интегралног типа. У циљу задовољења приоритета у критеријумима
управљања (правовременост, ефикасност и уравнотеженост односа), стратешки циљеви су
следећи: унапређење организационе структуре и ефикасности Градске управе
(операционализација
и рационализација рада), даља професионализација јавних предузећа и увођење
информационих систем за све субјекте и њихово умрежавање.
Ватрогасно-спасилачка јединица Шабац (ВСП)
Ватрогасна јединица Шабац је организована у склопу МУП, Сектор за заштиту и спасавање,
Одсек за заштиту и спасавање у Шапцу. Својим радом покрива и сва приградска насеља.
Комунални и инфраструктурни објекти и комплекси
▪ Зелене и робне пијаце
Према планској документацији, нова зелена/робна пијаца са пратећим садржајима, за коју ће
гравитационо подручје бити и насеље Поцерски Причиновић, није у обухвату овог Плана.
Локација пијаце је на ободу Летњиковачке шуме
▪ Сточне пијаце
У насељу Поцерски Причиновић није планирана сточна пијаца.
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▪ Гробља
Постојећа гробља, са укупном површином од 1,05ha немају просторни потенцијал који би могао
да
задовољи потребе за сахрањивањем у Планом предвиђеном периоду.
Њихово даље проширење је планирано на парцелама уз постојеће, а укупна резервисана
површина
за проширење гробаља је око 3ha.
Уређење ових површина биће дефинисано плановима детаљне регулације.
▪ Азили и гробља за животиње
Није планирана изградња оваквих објеката.
▪ Депоније
Спровођењем Националне стратегије управљања комуналним отпадом у Србији, којом се
утврђују регионални процеси са циљем смањивања и већег искориштавања отпада, проблем
депоновања отпада на читавој територији Града Шапца, биће решен укључивањем у пројекат
регионалне депоније за подручје Мачве и Срема (усвојена је локација регионалне депоније у
Сремској Митровици).

3.3. Планирани капацитети мреже Јавне комуналне инфраструктуре
Комунални инфраструктурни системи и површине
3.3.1.Саобраћајни инфраструктурни систем
Друмски саобраћај
Улична мрежа
Планирана траса саобраћајница је дефинисана у простору геодетским координатама
осовинских и темених тачака и карактеристичним попречним профилима а нивелациони
положај саобраћајница је дефинисан котама нивелете на осовинским тачкама.
Нивелационо и регулационо решење саобраћајних површина, дефинисано је графичким
прилогом «План нивелације и регулације» са карактеристичним попречним профилима
саобраћајница и списком табеларно приказаних назива улица са ознакама осовинских и
темених тачака, геодетским координатама осовинских и темених тачака и котама нивелете.
Саобраћајнице обухваћене зонама предвиђеним за израду Планова детаљне регулације биће
накнадно оптимално дефинисане кроз израду тих планова.
У графичком прилогу дефинисан је списак саобраћајница које се дефинишу овим планом,
списак саобраћајница које имају формирану регулацуиону ширину али нису у потпуности
изграђене, списак саобраћајница које имају формирану регулациону ширину и које су
изграђене у потпуности и списак координата осовинских и темених тачака саобраћајница које
се дефинишу овим планом са котама нивелете.
Списак саобраћајница које имају формирану регулациону ширину али нису у потпуности
изграђене, обухватају и улице које на раскрсницама немају изведене планиране радијусе
тротоара за несметано кретање пешака уз претходно решавање имовинских односа.
Паркирање
Влaсници вoзилa пoстojeћих и плaнирaних индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa пaркирaћe
свoja вoзилa у двoриштимa или сoпствeним гaрaжaмa унутaр грaницa припaдajућe пaрцeлe.
Из oвoг рaзлoгa у зoнaмa нaмeњeним чистo индивидуaлнoм стaнoвaњу зaхтeви зa пaркинг
прoстoримa мoгу сe jaвити сaмo уз oбjeктe културe, тргoвинe и сл.
У изгрaдњи стaмбeних oбjeкaтa кaпaцитeтe пaркинг прoстoрa трeбa димeнзиoнисaти пo
нoрмaтиву oд jeднo пaркинг мeстo пo стaну. У тргoвaчкoм и пoслoвним зoнaмa пoтрeбнo je, у
склaду сa aктивнoстимa, зaхтeвe зa пaркирaњeм рeшaвaти прeмa нoрмaтивимa дaтим oвим
плaнoм.
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При изрaди плaнoвa нижeг рeдa обавезна је примeнa слeдeћих нoрмaтивa зa oдрeђивaњe
пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa зa пojeдинe oбjeктe (зa нoвe зoнe je oбaвeзнo a зa пoстojeћe сe
прeпoручуje, у зaвиснoсти oд прoстoрних мoгућнoсти):
Нoрмaтиви зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa
Нaмeнa
брoj пaркинг мeстa

jeдиницa

Стaнoвaњe нoвo
1 пм
стaн
Стaнoвaњe пoстojeћe
0,8 пм
стaн
Мeдицинскe устaнoвe
1 пм
35 м2 БРГП
Aдминистрaтивнe устaнoвe
1 пм
80 м2 БРГП
Пoштe
1 пм
40 - 60 м2 БРГП
Рeстoрaни и кaфaнe
1 пм
4 - 8 стoлицa
Спoртскa хaлa
1 пм
10 - 14 глeдaлaцa
Пoслoвни oбjeкти
1 пм
65 м2 БРГП
Дoм културe
1 пм
5 - 10 сeдиштa
Пословни oбjeкти
1 пм
20 зaпoслeних
*Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг места,
примењује се матаматичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51 на већи број.
Oргaнизoвaнo пaркирaњe тeрeтних вoзилa, тaкoђe, прeдстaвљa битaн eлeмeнт дoбрoг
трaнспoртнoг систeмa. Пaркирaњe тeрeтних вoзилa кoja чeкajу нa прeтoвaр пoтрeбнo je
плaнирaти у: индустриjским зoнaмa, у зoни жeлeзничкe стaницe и сл. Свако треће паркинг
место треба да буде озелењено.
Бициклистичка инфраструктура
Изрaзитo пoвoљнa кoнфигурaциja тeрeнa и нaвикe стaнoвништвa дa кoристe бицикл кao
прeвoзнo срeдствo су свaкaкo дoбaр прeдуслoв дa сe бициклистичкoм сaoбрaћajу oбeзбeди
нeoпхoдaн прoстoр. Интeзивни бициклистички тoкoви могу се очекивати једино уз главну
саобраћајницу улицу Краља Петра Првог, која једина има велику регулацију, која пружа
могућност планирања бициклистичких стаза.
Нa нaвeдeном кoридoру, гдe je присутaн интeзивaн бициклистички сaoбрaћaj, нeoпхoднo je,
плaнирaти бициклистичкe стaзe.
3.3.2 Х идротехничка инфраструктура
Водоводна инфраструктура

Стратегија развоја водоводне мреже Града Шапца, и насеља П.Причиновић
успостављена је још пре 20 година , а спроводи се у складу са економским
могућностима сукцесивно и u контитету.
За остатак дистрибутновне водоводне мреже, урађена је урабнистичка ( УП-и) и
пројектна документација.
Завршетак изградње водоводне мреже , планира се до 2016-те године .
3.3.3.Канализација
Стратегија развоја канализационе мреже Града Шапца, и насеља П.Причиновић
успостављена је још пре 20 година, а спроводи се у складу са економским могућностима
сукцесивно и у континуитету .
За остатак фекалне канализационе мреже, урађена је делимично урабнистичка
и пројектна документација.
У наредном периоду, планирају се значајни радови на изградњи фекалне канализационе
мрже.
Евакуација атмосферских вода, решаваће се детаљно кроз уређење и изградњу коловоза и
тротоара постојећих и планираних улица у насељу .
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3.3.4. Каналска мрежа
Пoтрeбнo je нaрeднoм пeриoду рaдити нa прojeктимa вишeнaмeнскoг кoришћeњa кaнaлa,
oднoснo њихoвoг стaвљaњa у фукциjу нaвoдњaвaњa у лeтњим, сушним пeриoдимa.
Рaди зaштитe oд пoплaвa, нeoпхoднo je прeдузeти слeдeћe мeрe:
Пoстojeћe вoдoприврeднe кaнaлe, кojи су трaвнaти, нeoпхoднo je рeдoвнo oдржaвaти (кoсити
трaву) и сaнирaти oштeћeњa.
Пoстojeћу хидрoмeхaничку oпрeму нa кaнaлимa, нeoпхoднo je зaмeнити нoвoм, сaврeмeниjoм
и прeћи нa aутoмaтскo упрaвљaњe, oднoснo извршити пoвeзивaњe црпних стaницa сигнaлним
кaблoвимa.
Сaкупљaњe и eвaкуцaиja aтмoсфeрских вoдa сa пoдручja плaнa, у дирeктнoj je вeзи сa
пoстojeћoм вoдoприврeднoм инфрaструктурoм и мoжe функциoнисaти сaмo у спрeзи.

3.3.5.Електроенергетика
Поред постојећих
далековода 110kV за ТС 110/35/20kV“Шабац 2“ и ТС
110/20kV“Шабац 5“(„Млекара“) планиран је далековод 110kV за ТС 110/20kV“Шабац 13“,на
паралелном растојању 30м од поменутих далековода 110kV.
У нередном периоду планирана је изградња више трафо-станица 20/0,4kV мањег капацитета да би
се смањио пад напона на далеководној мрежи 20 kV а у исто време и на ниско-напонској
мрежи,што и јесте приоритет.Планирана је иградња 25 трафо-станица на ојачаном стубу висине
11,0м(СБТС) са трансформатором максималне инсталисане снаге 400 kVA.Планиране су три
зидане трафо-станице 20/0,4кV насељу „Летњиковачка коса“(улица Николе Тесле) које гравитира
простору предметног плана и једна зидана трафо-станица поменутог напонског нивоа у улици
Јелачка.Далеководе 20kV и ниско-напонску мрежу по могућству градитит на заједничким
бетонским и угаоно-решеткастим стубовима висине 12,0м са дубином укопавања истих од 2,0м у
простору рагулације улица.

3.3.6. Електронске комуникације
Фиксна телефонија
Развој телекомуникационог система фиксне телефоније у планираном периоду заснива се на
модернизацији постојећег система и на изградњи нових објеката (приступне мреже, уређаја и
опреме), који ће омогућити континуирано, квалитетно и поуздано пружање услуга фиксне
телефоније и пружање широкопојасних услуга (дигиталне претплатничке линије СДСЛ и АДСЛ,
интернет протокол, дигитална телевизија, телевизија по интернет протоколу итд.). При томе су
испоштовани циљеви, стандарди и смернице који су дефинисани Стратегијом развоја
електронских комуникација, Стратегијом развоја информатичког друштва у Републици Србији
2010-2020год, као и Просторним планом републике Србије, са једноставним заједничким изразом
: да се обезбеди доступност универзалног сервиса (широкопојасних услуга) сваком домаћинству
и сваком пословном субјекту у обухвату плана.
Решење телекомуникацкионог система фиксне телефоније урађено је у складу са:
- Евалуацијом постојећег стања (амортизованост приступне мреже и просечна старост од
17 година, присуство зона без резерве у капацитету приступне мреже и на приступним
уређајима у којима није могуће прикључење нових корисника);
- процени потреба на основу планираног развоја простора (планираној намени простора и
процени кретања броја становника и домаћинстава, уз циљ да се на два становника
обезбеди једна фиксна телефонска линија, то јест, око 3500 прикључака до 2020.године за
обухват плана);
- генералним планом развоја комутационог центра Шабац, Предузећа за телекомуникације
Телеком-Србија А.Д.Београд, који подразумева приоритетно решавање нерешених
захтева за прикључак, дититализацију укупне мреже и опремање свих телефонских
центарла и приступних уређаја опремом за пружање широкопојаних услуга.
Планира се реализација следећих активности:
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-

реорганизација приступне мреже на територији насеља (даља децентрализација)
изградњом једног приступног уређаја типа ИП-АН и четири присутпна уређаја типа мини
ИП-АН. Изградња нове приступне мреже, са адекватном резервом обзиром на планирану
намену простора и на пројекцију кретања броја становника; формирање нових кабловских
подручја уз постепено функционално уклапање
постојеће приступне мреже
(реконструкцију) до потпуне замене. ИП-АН уређаји се могу постављати на површини
јавне намене, а такође
и ван земљишта јавне намене (у објектима, или у
слободностојећим металним орманима) уз одговарајуће уговоре којим се решавају
имовинско-правна питања у складу са Законом. За изградњу нових приступних уређаја и
кабловских подручја израдити засебне урбанистичке пројекте;
- изградња кабловског подручја на реону АТЦ "П. Причиновић" ван насеља П.Причиновић
и ван обухвата плана и то: кабловског подручја No4 на Летњиковачкој коси и мини ИПАН уређаја на делу градске МЗ Шипурске Ливаде, преко Церског ободног канала .
Затечене капацитете искористити (пребацити) на делове реона кабловских подручја No2 и
No3 који су у обухвату плана;
- изградња оптичких телекомуникационих каблова од АТЦ "П.Причиновић" на правцима:
ГЦ "Шабац" (резервни), АТЦ "Горња Врањска", приступни ИП-АН и мини ИП-АН
уређаји, до корисника уколико буде захтева у том смислу и оптичког прстена за повећање
нивоа поузданости и за заштиту телефонског саобраћаја у насељу ;
- реконструкција и опремање објекта АТЦ одговарајућом телекомуникационом опремом и
уређајима;
- изградња ТТ кабловске канализације у улицама Др Андре Јовановића, Јанка
Веселиновића и Боре Тирића, а такође у обухвату ПДР "Шабац – град на Сави";
изградња телекомуникационог система фиксне телефоније оператера ОРИОН Телеком у
ЦДМА (бежичној) технологији и других оператера са лиценцом у фиксној телефонији
Иницијално се планира изградња две базне станице у обухвату Плана генералне регулације.
Позиције и услови за иградњу дефинисаће се урбанистичким пројектима.
Код избора опреме и нових технологија телекомуникационог система, посебну пажњу обратити
на енергетску ефикасност. Телекомуникационе каблове постављати: у наменском (самосталном)
рову, кроз слободне цеви постојеће кабловске канализације (постојећи проводи испод коловоза),
у зајадничком рову са постојећим ТТ кабловима и са подземним проводницима кабловског
дистрибутивног система, у заједничком рову са дистрибутивним гасоводом при чему мора бити
остварено хоризонтално растојање од 0.5m.
Ван зоне кабловске ТТ канализације, телекомуникациони каблови се полажу на дно рова дубине
минимално 0.8m , на слој ситнозрнасте земље и песка дебљине минимално 0.1m. Изнад каблова
се постављају пластични штитници и траке за упозорење. Ископ кабловских ровова треба да буде
ручни и опрезан, а мора му претходити обележавање на терену траса свих постојећих подземних
инсталација – од стране РГЗ Службе за катастар Шабац и у присуству овлашћених лица из јавних
и јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају подземне инфраструктуре. У зонама
укрштања и паралелног вођења морају се остварити прописана растојања и растојања дефинсана
планском документацијом уз прописане заштитне мере. Испод коловоза саобраћајница и
паркинга, минимална дебљина надслоја мора бити 1.0 m. Пре затрпања ровова, трасе ТТ каблова
и дубине полагања треба евидентирати код поменуте службе за катастар.
Изградњи планираних саобраћајница мора претходити измештање ТТ стубова из зоне коловоза.
Заштитне мере за деонице подземних ТТ каблова који остају у зони коловоза дефинисаће
овлашћено лице из ТЕЛЕКОМ-а појединачно, за сваку деоницу (измештање или механичка
заштита).
У графичком прилогу елабората, на Плану ТТ мреже (Р 1:5000) представљено је постојеће стање
ТТ система, положај коридора за изградњу нових подземних ТТ каблова и орјентационе зоне за
формирање нових кабловских подручја (реони мини ИП-АН уређаја).
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Mобилна телефонија
Планира се ширење мреже базних радио-релејних станица постојећих и будућих оператера, у
складу са плановима развоја оператера, а са циљем укупне покривености сигналом грађевинских
подручја и путних праваца.
Постојећу базну станице потребно је модернизовати опремом за пренос података са брзинама до
7.2Mb/sec (3Г), а такође и сигналом четврте генерације. Услуге интернега на мобилним
телефонима и пратеће ИП услуге, све су траженије и очекује се и даљи пораст интересовања како
код приватних лица тако и код пословних субјеката. Фаворизовати постављање антена
различитих оператера на заједничким антенским стубовима. У том смислу, оператер "ВИП
мобиле" исказао је интерес за изградњу своје базне станице на постојећој базној станици
ТЕЛЕНОР-а.
Због релативно равног терена и оптичке видљивости ка релејима на Церу и ка Беогораду, нема
сметњи за планирано ширење мреже.
Нa пoдручjу плана генералне регулације мoгућe je пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa уз услoв дa
њихoвa укупнa висинa нe прeмaшуje: 35m у зони грађевинског реона насеља и 50m ван
грађевинског реона и у радним зонама. Кад сe aнтeнски стубoви пoстaвљajу нa oбjeктe
висoкoгрaдњe њихoвa висинa нe смe прeмaшивати 5m максималне вертикалне габарите објекта, а
oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм o утицajу нa живoтну срeдину теба дoкaзати дa eлeктрoмaгнeтним
зрaчeњeм нeћe штeтнo утицaти нa здрaвљe људи. За базне радио станице мобилне телефоније, са
антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу) дефинише се дозвољена
удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње стамбених објеката, и то: вредност висине
стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30 m и вредност од 30 m за стубове висине
преко 30 m. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе
наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела.
Базне радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у зонама природних и културно
историјских добара (проглашених и евидентираних), нити у близини цркава - у радијусу од 100m
због заштите визуре насеља.
Kабловски дистрибутивни систем
Кабловски дистрибутивни систем је изграђен на делу обухвата Плана генералне регулације, (МЗ
Летњиковац). Потребно га је модернизовати у смислу пружања широкопојасних услуга. Градити
нови КДС на основу одговарајућих Одлука Градске управе и накнадних урбанистичких
пројеката.
Код постављања ваздушних проводника КДСа по стубовима ваздушне мреже 0.4kV и јавне
расвете обезбедити одговарајуће сагласности електродистрибутивног предузећа и ЈП за
управљање грађевинским земљиштем –Шабац, а испоштовати прписе који се односе на положај,
удаљеност телекомуникационог од електроенергетског проводника и прописане висине
проводника изнад коловоза саобраћајница.
Проводници кабловског дистирбутивног система могу се постављати у заједнички ров са
телекомуникациним кабловима, кроз постојећу и планирану ТТ кабловску канализацију уз
сагласност Предузећа за телекомуникације Телеком-Србија А.Д.Београд ИЈ "Шабац". Услови за
изградњу подземног КДС-а идентични су претходно наведеним условима за изградњу подземних
телекомуникационх каблова.

3.3.7.Топлификација
Није планирана.

3.3.8.Гасификација
Развој гасоводне енергетске инфраструктуре на подручју плана генералне регулације заснива се
на успостављању ефикасног и модерног система. Циљ је квалитетно, поуздано и безбедно
снабдевање конзума (домаћинстава, јавних и пословних субјеката) природним гасом, а такође и
прекогранична размена овог енергента, обзиром на функцију магистралног гасовода.
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Планира се реализација следећих активности:
изградња мерно регулационе станице "Летњиковац" капацитета 4.000 m3/ч, (6-12)/4бара и
дистрибутивне гасоводне мреже (4 бара) на делу подручја градске МЗ "Шипурске ливаде" преко
Церског ободног канала, у складу са Планом генералне регулације за град Шабац;
изградња дистрибутивне гасоводне мреже (4 бара) у насељу Поцерски Причиновић у
складу са предметним ПГРом;
Генералним плановима развоја предузећа ЈП "СРБИЈАГАС" и ЈКП "Топлана-Шабац" приградско
насеље Поцерски Причиновић је предвиђено за гасификацију као прво од свих приградских
насеља и у том смислу је израђена урбанистичко-техничка документација. Решење из
урбанистичког пројекта је преузето предметним планом, кориговано на деловима где је
иземењена намена простора (саобраћајна матрица и регулациона ширина улица) и допуњено у
зони нових насељских улица које су планиране ПГР-ом.
Дистрибутивна (секундарна) гасоводна мрежа , доминантно је трасирана у зони тротоара где год
је било могуће и потребно, са обе стране, ван зоне постојећих коловоза и канала, али и у зонама
планираних коловоза у улицама и у зонама канала за одвођење атмосферских вода, што се мора
узети у обзир код израде Главног пројекта и код изградње.
Траса дистрибутивне гасоводне мреже дефинисана је у простору геодетским координатама
темених тачака (у државном координатном систему), које су дате табеларно, на засебном
прилогу, у графичком делу елабората. У документацији елабората приложен је списак
катастарских парцела преко којих је планирана траса дистрибутивног гасовода и назначено је да
ли се ради о површини јавне намене, земљишту планираном за јавну намену или земљишту које
није у јавној намени. За градњу преко земљишта које није у јавној намени, имовинско-правна
питања решити претходно, у складу са Законом.
Дистрибутивну гасоводну мрежу пројектовати и извести у складу са Правилником о техничким
нормативима за пројектовање и и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви
за радни притисак од 4 бара и Правилником о техничким норамативима за кућни гасни
прикључак
(Сл. лист СРЈ, бр.20/92). Такође је потребно исписпоштовати све заштитне мере и
Услове јавних комуналних предузећа и институција који су прибављени у процедури израде
плана (ЈКП "Водовод-Шабац", Електоридистрибуције Шабац, ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА А.Д. Шабац,
ЈП "СРБИЈА ГАС", Одсека за спасавање МУПа Шабац) а који су приложени у документацији
елабората.
Врста цеви за изградњу дистрибутивног гасовода и попречни профил определиће се Главним
пројектом на основу прорачуна капацитета и на основу хидрауличког прорачуна.
На графичком прилогу, укрштања
будућих гасоводних инсталација са постојећим (и
планираним) подземним инсталацијама нису посебно назначена, обзиром да су оне приказане у
различитим бојама (електроенергетски и ТТ каблови, КДС, водовод, канализација и атмосферска
канализација, магистрални гасовод).
Ископ рова за изградњу гасоводне мреже мора бити ручни и опрезан , уз претходно
обележавање на терену траса свих постојећих подземних инсталација од стране РГЗ Службе
за катастар Шабац и уз присуство овлашћених лица из јавних комуналних предузећа која
поседују и одржвавају инсталације у обухвату плана. Посебан опрез је неопходан код
ископа ровова у зонама укрштања. Неопходно је остварити вертикално растојање од
водоводних и канализационих цеви од min 0,4m и минимално 0,3m од свих осталих подземних
иснталација.
У зонама постојећих и планираних коловоза, гасоводна цев се поставља са горњом ивицом на
дубини од минимално 1.1 од пројектоване коте асвалтног застора. У зони канала за одвођење
атмосферских вода, гасоводне цеви се полажу на дубини од минимално 1.0m од затечене или
пројектоване дубине канала. Укрштање гасовода са коловозом улице Краља Петра Првог
реализовати подбушивањем. При томе је неопходно претходно обележавање траса (од стране РГЗ
Службе за катастар) и откопавање постојећих подземних инсталација (електроенергетских и ТТ
каблова, потисних водова, секундарне водоводне мреже и канализационе мреже, прикључака на
водоводну и канализацину мрежу, уземљивача стубова далековода) како би се на лицу места
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утврдиле дубине и избегла оштећења при подбушивању. У осталим улицама укрштања извести
прекопавањем.
Све јавне површине (коловозе, тротоаре, канале, зелене површине), одмах по завршетку
радова, довести у претходно стање. Пре затрпавања ровова, неопходно је извршити
геодетско снимање трасе гасовода и дубине полагања и записник доставити - РГЗ Служба
за катастар непокретности Шабац. Прикључке објеката на дистрибутивну гасоводну мрежу
искључиво реализовати као подземне.
У истом рову са инсталацијом дистрибутивног гасовода могуће је полагање
телекомуникационог кабла и кабловског дистрибутивног система. Уколико се то ради
истовремено, потребно је испоштовати следећу процедуру и услове: прво се полаже гасоводна
ПЕ цев, заварује се и испитује на притисак и непропуштање и по одобрењу надзора за гасовод,
делимично затрпава песком, поставља се трака за опомињање и тек након тога се може
приступити полагању ПЕ цеви за ТТ каблове и КДС проводнике и то тако да : буду присутни
надзори оба надлежна предузећа, чисто хоризонтално растојање буде минимално 0.4mод
гасоводне цеви, телекомуникациони каблови и КДС да буду у страни рова ближој ивици
коловоза (даље од регулационе линије).
Диспозиција постојећег и планираних елемената система гасификације
графичком прилогу, на Плану гасификације (Р 1:5000).

престављена је у

3.3.9.Употреба обновљивих извора енергије
У склaду сa нaциoнaлнoм стрaтeгиjoм, пoтрeбнo je 15% пoтрeбa зa eнeргиjoм oбeзбeдити из
oбнoвљивих eнeргeтских рeсурсa. Oбнoвљиви извoри eнeргиje су пo дeфинициjи eнeргиja кoja
сe eксплoaтишe истoм брзинoм кojoм сe и oбнaвљa. У oбнoвљивe извoрe eнeргиje спaдajу:
eнeргиja вeтрa, eнeргиja сунцa, енергија подземних и површинских вода, гeoтeрмaлнa eнергиja,
eнeргиja биoмaсe и др.
Приликом могуће изградње комуналних објеката у функцији употребе обновљивих извора
енергије за исте ће се примењивати у зависности од врсте и специфични услови који регулишу
изградњу појединачних комплекса, објеката и инсталација.
На овом подручју постоји могућност примене и употребе обновљивих извора енергије.
За искоришћење соларне енергије могу се постављати фотонапонски модули и топлотни
колектори као фасадни и кровни елементи на постојеће и планиране објекте, уколико постоје техничке могућности. Применом топлотних колектора ће се
постићи значајна уштеда приликом загревања унутрашњих просторија у
објектима. За искоришћење геотермалне енергије потребно је испитати могућност бушења
бунара и постављања топлотних пумпи за пренос геотермалне енергије од извора до циљног
простора.

4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ПО ЦЕЛИНАМА ИЛИ ЗОНАМА ИЗ
ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСК
Е И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
За изградњу свих планираних објеката, минимално је неопходно: реализована планирана
регулациона ширина саобраћајница, прикључци на струју, довод воде, канализацију и тт
инсталације. У случају да водоводна и канаизациона мрежа није доступна парцели,
потребно је приказати начин како би се обезбедила пијаћом водом и решила проблем
отпадних вода.
Пре изградње саобраћајница морају бити постављени сви планирани инфраструктурни
коридори. За постављање осталих инсталација неопходна је реализација планиране
регулационе ширине.
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Изградња локација и зона
Изградња на територији коју обухвата План генералне регулације „Поцерски Причиновић“ ће се
обављати на неизграђеним локацијама и зонама као и на оним где је иста започета али није
довршена. Усмеравање градње је неопходно како би се што ефикасније опремило земљиште
саобраћајном и комуналном инфраструктуром и привело планираној намени. Изградња нове и
реконструкција постојеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре треба да прати градњу на
појединачним локацијама.

5. ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ
УСЛОВЕ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ;
5.1. Заштита непокретних културних добара
Културна добра
У елаборату "План заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде Плана
генералне регулације „Поцерски Причиновић“ бр.64/1 од 18.03.2013.г. Завод за заштиту
споменика културе "Ваљево" из Ваљева су дефинисане мере заштите и услови чувања,
одржавања и коришћења археолошких локалитета. Утврђена непокретна културна добра,
Евидентирана непокретна културна добра, Вредни објекти градске архитектуре на територији
плана
нису
присутни.
Археолошки локалитети: налазе се регистрована археолошка налазишта и то: Ид. бр. 78, 00 и
80.
Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења археолошких локалитета:
1. Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено прекопавања,
ископавања и дубока заоравања.
2. У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због инвестиционих
радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора.
3. (члан 110. Закона о културним добрима).
4. У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови спроводе се уз повећане
мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите (надлежног завода за заштиту
споменика културе).
5. Уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах,
без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме
је откривен (члан 109. ст. 1 закона о културним добрима).
6. Забрањује се привремено или трајно депоновање смећа и земље и других материјала на и у
близини археолошких локалитета.
7. Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и његово уређење
према посебним условима и стручним мишљенима које доноси надлежни завод за заштиту
споменика културе.
8. Забрањено је вађење и одвожење камена, земље и грађевинског материјала са археолошких
локалитета.
Амбијенталне целине: на територији плана, Амбијентална целина локалног значаја је Парк
Летњиковац, који је некад био излетиште за Шапчане, а кога је Др.Дуњић наменио и за лечење
плучних болесника. У оквиру парка се преостала је само једна иторијска грађевина које су
тренутно у лошем грађевинском стању и то је објекат видиковца са степеништем, али имају
велики естетски и амбијентални потенцијал.
Народно градитељство
У складу са Повељом о народном градитељском наслеђу, Мексико, 1С0М05, 1999.:
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o
Чување градитељског наслеђа се мора вршити са мултидисциплинарном стручношћу и уз
препознавање неизбешности промена и развоја, као и уз поштовање успостављеног културног
идентитета заједнице.
o
Савремени рад на народним грађевинама, групацијама грађевина и насељима треба да
поштује њихове културне вредности и њихов традиционални карактер; Најбоље је ако се народно
градитељство чува одржавањем и заштитом групација грађевина и насеља репрезентативних по
карактеру за сваки поједини регион.
o
Народно градитељство представља саставни део културног пејзажа и тај однос мора да се
узме у обзир приликом развијања стратегија чувања; Народно градитељство не обухвата само
физички облик и материјал грађевина, конструкција и простора, већ и начине на који се они
користе и схватају, као и традиције и нематеријалне асоцијације које се везују за њих.
o
Општи услови за вредне објекте градитељског наслеђа валоризоване сакралне и
валоризоване профане објекте и њихове околине:
o
Чувати аутентичан изглед, оргиналне материјале, хоризонтални и вертикални габарит,
конструктивне и декоративне елементе и функционалне карактеристике објекта.
o
Власник, односно корисник ових објеката не треба да их користи или употребљава у сврхе
које нису у складу са њиховом природом, наменом и значајем. Ако не може да се задржи изворна
намена, потребно је дати нову, али такву да не нарушава вредност споменика, и не угрошава његов
физички опстанак. Треба пазити да нова намена не вређа достојанство објекта у етичком смислу.
o
Корисник треба да врши континуирано текуће одржавање објеката, уз одржавање
аутентичног изгледа који објекти имају.
o
Забрањује се грађење објекта трајног или привременог карактера, који својом
архитектуром и габаритом угрожавају сведне објекте профане, а првенствено сакралне
архитектуре.
o
Комплетно уређење околине, као и целокупног простора (најчешће је то цела парцела на
којој се објекат/ти налазе), ускладити стилски. Пројекти уређења морају да садрже податке и
детаље обликовања слободних зелених површина, поплочања свих стаза и прилаза, расвете
различитог типа, урбаног мобилијара са својеврсном опремом и др.
o
Могуће је изводити радове у циљу побољшавања санитарно хигијенских услова живота, с
тим да они не наруше спољашњи изглед грађевине.
o
У случају да објекат нема историјску документацију, потребно је имати у виду оно што је
преостало од елемената на фасади: кровни венци, постојећа украсна пластика и сл; те елементе
применити на новој фасади,
o
Материјализацију прозора и врата ускладити са амбијентом. Треба да буду дрвени.
o
У случају градње суседних објеката који су у контакту са наведеним објектима, неопходно
је заштитити их од рушења; При отварању нових излога и улазних врата у случају претварања
стамбеног дела у пословни нови изглед прилагодити логици и ритму првобитне фасаде,
o
Могуће је мењање носеће конструкције у циљу побољшања статичког система, кровне
конструкције и кровног покривача у случају да је овај дотрајао и пропао, као и побољшање свих
врста изолационих својстава објекта.
o
Посебне мере заштите за сеоске окућнице и колибе:
o
Очување изворног изгледа склопа окућнице и колибе, спољашње архитектуре и ентеријера,
облика и нагиба крова, свих конструктивних елемената, оригиналних материјала и функционалних
карактеристика,
o
Минималну адаптацију објеката на окућници ради обезбеђења хигијенских услова
(увођење воде, хигијенски чвор и сл.), као и увођење електро-инсталација, у складу са мерама
заштите од пожара (адекватно осветљење и сл.),
o
Партерно уређење, опремање и презентација окућнице који морају бити међусобно
усклађени и изведени према посебном пројекту, са материјализацијом која се примењивала у
време настанка окућнице, како би се очувале амбијенталне карактеристике,
o
Хортикулнурно уређење окућнице које мора бити изведено према пројекту, који тачно
дефинише диспозицију биљних врста, по могућству из периода настанка окућнице,
o
Ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног
покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у објектима,
o
Забрану радова који могу угрозити статичку безбедност,
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Забрану градње објеката који својом архитектуром, габаритом и висином угрожавају окућнице
и објекте на њима.

5.2. Природна добра
На основу услова добијених од РС Завода за заштиту природе Србије бр. 020-322/2 од
08.03.2013.г. потребно је:
1) Планирати заштиту и унапређење стања пољопривредног земљишта водећи рачуна о
његовом потенцијалу и производној вредности,
- спречити прекомерно заузимање плодних земљишта у непољопривредне сврхе, осим у
случају пошумљавања земљишта најслбијег потенцијала (изнад пете бонитетне класе),
- избегавати планирање стамбене и друге изградње на обрадивом пољопривредном
земљишту прве, друге, треће, четврте и пете катастарске класе и дефинисати услове изградње
објеката у функцији пољопривреде и пољопривредне производње (економски, помоћни, објекти
и фарме и др.);
- предлог: плантажне воћњаке који се интензивно третирају пестицидима потребно је
форирати минимално 800 м, а сточне фарме и веће кланице 200 – 500 м од најближих самбених
објеката и 800 м од изворишта водоснабдевања. Наведена растојања могу бити и већа уколико
сд таква потреба установи проценом утицаја на животну средину;
2) Сачувати и унапредити постојеће природне и блиско-природне елементе у обухвату
Плана:
- одржати постојећу физичку структуру обала водотока и обезбедити континуирани
приобални појас вишеспратне аутохотоне вегетације у минималној ширини од 10-20 м,
- прибавити посебне услове заштите природе у случају регулације обала и изградњереконструкције објеката инвраструктуре на местима укрштања са водотоком и приобаљем;
- унутар агроекосистема, очувати природне травњаке, пашњаке, влажне екосистеме
(баре, забрани, тршћаци и сл. са очуваном или делимично измењеном дрвенастом, жбунастом,
ливадском или мочварном вегетацијом), ненаводњаване обрадиве површине, пољоприведне
површине са значајним уделом природне вегетације;
- приликом укрупњавања пољопривредних површина, задржати шумарке аутохтоних
врста, групе и појединачна стабла, живице, међе, кошанице и травне површине, прелазне
шумске површине (шибље) и стварати нова рубна станишта;
3) План мора бити усклађен са планом ширег подручја, а у оквиру предвиђене намане
простора и у складу са локационим условима;
- у потенцијалним радним комплексима, минимална заступљеност озелењених
површина у привредним зонама (без паркинга) треба да буде 20% на парцели до 1 ха, 25% на
парцели 1-5 ха и 30-50% на парцели већој од 5 ха;
- при планирању слободног простора објеката јавних служби, обезбедити минималних
30% а оптимално 40-50% зелених површина;
- минимални проценат зелених површина мешовитих градских центара (пословање,
услуге, становање) треба да буде 20%;
- посебну пажњу обратити на уређење центра насеља и утврдити обавезу максималног
уређења простора око свих јавих објеката и припадајућих грађевинских парцела (посебно у вези
декоративног озелењавања);
4) Јавну зелену површину користити само за сврху за коју је намењана и уклонити
евентуалне привремене објекте. На јавним зеленим површинама није дозвољено:
- планирање сталних објеката у занатске, туристичке, угоститељске и друге сличне
сврхе;
- уништавање биљног материјала и узнемиравање и убијање животиња које их
настањују;
- пуштање кућних љубимаца осим у деловиа који су за то предвиђени;
- одлагање грађевинског и другог материјала, истовар земље и шута, робе, амбалаже,
отпадака и сл;
- ложење ватре, кретање и паркирање возила ван места предодређених за то,
сервисирање возила на травњацима и др.;
5) Приликом подизања новог и реконструкције постојећег јавног зеленила, потребно је:
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- зелене површине планирати према њиховој функцији у зависности од различитих
категорија зелених површина;
- дати предност аутохотоним врстама (минимално 50% врста) које су највише
прилагођене локалним педолошким и климатским условима, отпорне на локалне загађеиваче и
имају густу и добро развијену крошњу, а могуће је користити и егзоте за које је потврђено да се
добро адаптирају датим условима средине а да при том нису инвазивне и одређени проценат
пажљиво одабраних зимзелених (четинарских) врста;
- препуручује се формирање више фнкционалних заштитних појасева од вишередног и
вишеспратног појаса зеленила у контактним зонама становања и пољопривредних површина;
- дуж постојећих и планираних улица, формирати и одржавати дрвореде од врста
отпорних на аерозагађење (платан, дивљи кестен, липа, јасен, млеч, кошћела и друге). Дрвореде
попунити и уједначити, како би у континуитету повезивали градско са ванградским зеленилом;
- паркиг просторе равномерно покрити високим лишћарима широких крошњи (предлог:
по једно стабло на свака два паркинг места), при том бирајући врсте које својим плодовима ни
на који начин не би угрожавале аутомобиле и пролазнике (избегавати врсте које имају велике и
тврде плодове, плодове који би запрљали простор или врсте које имају коренов систем који би
могао да „денивелише“ саму паркинг подлогу). Паркинзи треба да буду лако доступни и
сагледиви и да имају осенчене површине које ће ублажити прелаз ка урбаном окружељу и
заклонити визуру ка паркираним возилима;
6) Редовиним одржавањем партерног зеленила и слободних, необрађених површина,
сузбијати и контролисати алергене и инвазивне врсте, а наручито амброзију;
7) Простор од регулационе до грађевинске линије објеката за индивидуално становање
потребно је уредити и озеленити као предбашту – задње двориште породичног становања, а у
циљу заштите од ветра уз границе парцела моћуће је предвидети баријере од жбуња, живе
ограде висине око 1,5-2 м и високог дрвећа. За уређење постојећих и формирања нових зелених
површина у зони намењној за индивидуално становање, минимални проценат зелених површина
треба да износи 20%.
8) Ширину инфраструктурних коридора и техничко решење паралелног вођења и
начина укрштања водова усагласити са свим важећим прорписима. Трасе комуналне, енергетске
и кумуникационе мреже водити постојећим и планираним саобраћајницама и по потреби
зеленим површинама. Избегавати насипе, мочварне и нестабилне терене за постављање траса
главних водова свих инсталација, а реконсрукцију вршити по постојећој траси. Изградњу нове и
реконструкцију постојеће кабловске канализације повезати са реконструкцијом постојећих
одосно изградњом нових саобраћајница;
9) Обавезан је третман свих отпадних вода (технолошких, комуналних и зауљених
амосферских) до захтеваног ниова пре упуштања у реципијент, а атмосферске воде са чистих
површина (кров, надстрешница и сл.) могу се без пречишћавања упуштати у зелене површине
парцеле, уколико није превиђена изградња кишне канализације;
10) Управљање комуналним отпадом вршити у скалду са Планом управљања отпадом и
локалним нормативним актима, а управљање амбалажним, опасним и осталим врстама отпада
конкретног технолошког поступка у складу са важећом законском регулативом;
11) Обезбедити мере техничке и биолошке заштите од буке, у складу са условима за
тихе зоне и остале акустичне зоне, а у поступку техничког прегледа обејакта мора се утврдити
испуњност услова и мера заштите од буке односно звучне заштите;
12) За постављање антенских стаубова базних станица мобилне телефоније избегавати
стамбене објекте, јавне и зелене површине;
13) Повећати енергетску ефикасност код дистрибудије и потрошње енергије, обавезном
применом стандарда енергетске ефикасности, економских инструмента и организационих мера
и размотрити могућности коришћења обновљивих извора енергије (биомасе, геотермалне и
соларне снергије) за загревање;
14) Применити одговарајућа техничка решења при осветљавању јавних површина у
складу са функцијом локације и потребама јавних површина: изворе светлости јавне расвете на
зеленим површинама пожељно је усмерити ка тлу и обезбедити минимано осветљење у ужем
приобалном простору;
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15) При дефинисању услова за нову працелацију у складу са типом блока, наменом
површина и величином парцеле, јачати позитивни урбанистички облик насеља и блока:
- применити сва важећа општа правила и услове парцелације, регулације и изградње
којима се одређују вличина, облик, површина и начин уређивања грађевинске парцеле,
регулационе и грађевинске линије, правила изградње, одређивање положаја, висине и спољног
изгледа објеката и друга правила изградње:
- основни принцип који је потребно поштовати приликом формирања парцела је да се
сва неопходна заштита (заштитна удаљености од суседа, појасеви санитарне заштите и сл.) мора
обавити унутар саме грађевинске парцеле, као и да се потребе за паркирањем морају решавати
искључиво унутар комплекса, односно парцеле;
- грађевинска линија не сме представљати сметњу функционисању објекта, постављању
и одржавању инфраструктуре и др., а површина парцела мора бити довољна да прими све
планиране садржаје;
16) Изградњу стамбених објеката условити одговарајућим нивоом комуналне
опремљености:
- прикључење корисника на водоводну, канализациону, енергетску и комуналну мрежу
извести у складу са условима надлежног предузећа - дистрибутера;
- за израду водовода инфраструктуре треба користити флексибилне конструкције, које
могу да следе деформације тла. Избегавати употребу крутих материја (неармиран бетон, азбестцементне цеви, и сл.), за израду водова инфраструктуре. Водови мреже инфраструктуре који су
напосредно уз објекте, треба да се пројектују и изведу преко водонепропусних подлога
(бетонских канала);
- на инсталацијама и прикључцима на канализацију морају се обезбедити флексибилне
везе како не би дошло до оштећења и цурења штетних течности, чиме би се угрозио квалитет
земљишта и подземних вода;
- прихват санитарно-фекалних вода могуће је решити и изградњом водонепропуснх
вишекоморних септичких јама на предложеној минималној удаљености
3 м од други објеката и суседне парцеле и предложених 10 м од регулационе линије. При
издавању урбанистичко-техничких услова, димензије сваке појединачне јаме одредити на
основу потрошње воде и капацитета расположивих цистерни за одвожење отпадних вода;
17) Извршити рејонизацију према погодности за изградњу на основу
инжењерскогеолошких карактеристика и кота терена, а ојбекте градити у складу са
инжењерско-геолошким условима терена и од сваког чврстог материјала: преферирати
кавлитетан природни грађевински материјал и нипошто не користити материјале који у себи
имају повећану радиоактивност и друге штетне и опасне материје. Стабилност и
функционалност објеката треба у потпуности да буде обезбеђена и докумнтована;
18) Ради заштите од пожара, објекти морају бити реализовани према одговарајућим
техничким противпожарним прописима, сандардима и нормативима и прибавити сагласнот
надлежног органа на предвиђене мере заштите од пожара;
19) Обезбедити сва неопходна енергетска својства прликом пројектовања и спровођења
енергетске санације објеката, испунити све техичке захтеве за постизање енергетске
ефикасности и постићи све прописане параметре комфора. Правилима уређења и грађења,
прописати могуће критеријуме за енергетски ефикаснију градњу:
- смањити разуђеност обекта и правилно поставити мање прозоре који спречавају
топлотне губитке током зиме;
- обезбедити топлотну и звучну изолацију адекватним грађевинксим материјалима,
зеленилом и другим елементима за заштиту од сунчеве топлоте током лета;
- помоћне просторије оријентисати ка северним експозицијама а дневне собе ка јужним;
- предвидети природно осветљење и проветравање заједничких просторија, стаклене
баште, штедљиве потрошаче електричне енергије и др.;
20) У оквирима сеоских дворишта породичних газдинстава с чисто пољопривредним и
мешовитим изворима прихода, подизати општи ниво кулутуре грађења очувањем, односно
успостављањем функционалне и здравствено безбедне везе између стамбеног дела грађевинске
парцеле, живих извора воде на парцели и економског дворишта;
21) У свим етпама изградње објеката, извођач радова је обавезан да:
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- максимално користи постојећу саобраћајну инфраструктуру за прилаз локацији;
- радове изводи у простору градилишта и у складу са грађевинском дозволом, а све
етпае радова правовремено пријави надлежним службама, органима локалне самоуправе,
органиацијама које су условиле надзор и другим корисницима простора;
- градилиште организује на минималној површини потребној за његово функционисање,
а манипулативне површине проссторно ограничи;
- користи атестирану упрему која је прописано заштићена, обележена и са свим
упутствима за безбедан рад;
- спроводе мере предвиђене прописима у вези заштите на раду, интерним правилницима
извођача радова и упуствима инвеститора, испоручиоца опрема и надзорног органа;
- ископани слој земљишта депонује засебно како би био искоришћен за санацију терена
након завршетка радова и предузме све мере заштите земљишта како не би дошло до
евентуалног изливања горива и уља из транспортних средстава и грађевинксих машина;
- у случају акцидента, одмах почисти запрљану површину и уклони загађени слој
земљишта како загађујуће материје не би доспеле до подземних вода и омогући његово
одношење на депонију;
- спроведе систематско прикупљање и депоновање чврстог отпада који се јавља у
процесу градње и боравка радника у зони градилишта (амбалажа од хране, други чврсти
отпаци), уклони сав преостали грађевински материјал, отпад и опрему са локације по завршетку
грађења и ревитализује земљиште након реализације објеката;
- одмах прекине радове и обавести надлежну организацију за заштиту природе ако се у
току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошкопетрографског порекла или организацију за заштиту споменика кулутре о пронађеним
архолошким налазиштима или предметима.

5.3. Животна средина
За Генерални плани за Шабац и приградска насеља: Мајур, П.Причиновић, Јевремовац, Јеленчу и
Мишар (Сл. лист општине Шабац“, 10/08) урађен је Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину истог. У складу са доношењем Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/09 и 81/09), у поступку је израда Генералног урбанистичког плана «Шабац 2020» као и
Стратешке процене утицаја на животну средину за Генералног урбанистичког плана «Шабац
2020».

• Ваздух
Загађеност ваздуха представља све већи проблем, а јавља се као последица урбанизације,
индустријализације и развоја саобраћаја.
На степен загађености ваздуха утиче већи број фактора који се могу поделити на сталне и
променљиве, тј. на факторе који су ван човекових утицаја и факторе које човек може
контролисати.
У сталне факторе спадају: орографски услови, конфигурација терена, распоред површина и
објеката у насељу – планска и урбанистичка решења, као и метеоролошки фактори/елементи
(температура и влажност ваздуха, ваздушни притисак, правац и брзина ветра, количина и распоред
падавина).
У променљиве факторе спадају: повећање/смањење капацитета објеката који представљају
емитере загађујућих материја у ваздух, изградња нових објеката који емитују загађујуће материје у
ваздух, промена фреквентности саобраћаја и сл.
Највећи извор загађења сигурно је индустрија, али се не могу занемарити кућна ложишта, моторна
возила и други, чији утицај зависи пре свега од количине и врсте горива. Посебно треба нагласити да
штетан утицај аерозагађења зависи од врсте и капацитета индустрије, броја моторних возила, броја и
густине индивидуалних загађивача и слично. Поред тога, све значајнији извор загађења ваздуха је
загађење поленом, чија количлина представља незаобилазни индикатор стања квалитета ваздуха.
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• Вода
Проблему загађивања површинских и подземних вода, као и заштити вода, мора се посветити
посебна пажња, с обзиром на то да је вода један од највреднијих ресурса на овом подручју.
Основни узрок загађивања вода представља упуштање непречишћених отпадних вода у
реципијенте.
Квалитет воде за пиће
Централни водовод у Шапцу је под надзором Завода за јавно здравље - Шабац где се врши и
перманентна лабораторијска анализа воде према важећој законској регулативи (Сл. лист СРЈ
42/98). То значи да је број прегледа и узорака одређен према броју Е.С. и да се врши у прописаним
временским интервалима. Водовод у Шапцу највећим делом самостално контролише здравствену
исправност воде у својим лабораторијама (око 70%). Остатак обавезне контроле врши Завод за
јавно здравље - Шабац.
На основу континуираног праћења квалитета и хигијенске исправности воде за пиће градског
водовода може се констатовати изузтно низак проценат неисправности и у бактериолошком и
физичко –хемијском погледу.
Отпадне воде
Опште посматрано, као загађивачи са аспекта продукције отпадних вода, на подручју плана
јављају се следеће категорије:
-становништво
-привредни субјекти
И поред бројних активности предузетих у досадашњем периоду у смислу управљања отпадним
водама, проблем отпадних вода на овом подручју веома је изражен. На подручју обухваћеном
Планом присутни су сепратни канализациони системи.

• Земљиште
Проблему заштите земљишта мора се посветити потребна пажња, с обзиром на чињеницу да су
деградација и загађивање земљишта, условљени природним и антропогеним фактором, све
присутнија појава. Са аспекта заштите животне средине посебно је важна заштита земљишта од
негативног дејства антропогеног фактора, с обзиром на то да при бављењу различитим
активностима људи врше све већи утицај на земљиште, који, у великом броју случајева има
негативне карактеристике.
Плодност земљишта
Плодност земљишта се испитује у Пољопривредној Стручној Служби града Шапца која врши
сваке године системску контролу плодности пољопривредног обрадивог земљишта од прве до
пете класе за све регистроване (али и оне који нису) пољопривредне произвођаче. На такав начин
се добија правилна слика минералних елемената који су заступљени у земљишту, приступачни,
мање или више, или пак везани у неприступачном облику за биљке.
Загађеност земљишта
Загађивање земљишта у Поцерском Причиновићу је последица различитог антропогеног
деловања, тако да је угрожено пољопривредно и грађевинско земљиште. Потпуних података о
обиму његовог угрожавања нема, јер не постоје систематска праћења и истраживања.
Земљиште у се загађује из истих извора и истим агенсима као и подземне и површинске воде. Као
главни облици загађивања земљишта могу се издвојити:
неадекватно одлагање отпада (“дивља” сметлишта),
нерегулисано каналисање отпадних вода,
пољопривредна производња (неадекватна употреба агрохемијских средстава),
загађивање земљишта загађујућим материјама пореклом од саобраћаја (земљиште у
непосредном појасу дуж путева.
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Сви описани процеси утичу на измене физичко-хемијског састава земљишта и таложење
различитих отрова у тлу. Ове супстанце временом продиру у подземне воде и биљке, а посредно
доспевају и у организам стоке, те, напослетку, и људи.

• Бука и вибрације
Механизам дејства буке на човека је сложен: бука ствара аудитивне и екстрааудитивне и
психогене ефекте, којима се придаје све већи значај. Поред оштећења слуха, бука делује и
надражајно на неуровегетативни систем и преко њега доводи до различитих обољења
кардиоваскуларног система, дигестивног тракта, хормоналних поремећаја итд. Бука као
стресогени чинилац умногоме доприноси неуротизацији личности, а делујући на централни
нервни систем, омета нормалан сан, креативан рад, процесе памћења и мишљења као и
физиолошки дневни биоритам.
На територији насеља Поцерски Причиновић није успостављено систематско мерење буке,
вршена су само појединачна мерења по налогу инспектора, при дневном и ноћном режиму рада.
Узроци прекорачења најчешће су:
-привредни објекти нису изграђени у складу са урбанистичким плановима;
-при промени делатности није извршена промена намене и прилагођавање објекта
новим производним условима;
У насељу, у циљу што квалитетнијег решавања проблема буке у области животне средине, треба
решавати у складу са важећим законским прописима, а приоритени су следећи проблеми:
-Не врши се систематско мерење нивоа буке – мониторинг, па самим тим нема ни
формиране базе података, стратешких карата и пројеката за заштиту од буке;
-Због непостојања резултата мерења буке са закључним посматрањима не врши се
увођење додатних мера заштите од буке.
Скупштина града Шапца је на седници одржаној 10. децембра 2010. године донела Одлуку о
мерама за заштиту од буке („Службени лист града шапца“, бр. 28/11) у склопу које је извршено и
Акустичко зонирање простора града Шапца.
Нејонизујуће зрачења
Јонизујуће зрачење. Није утврђено у којој мери је становништво упознато са опасностима
излагања радону и начинима за оптимално излагање јонизујућем зрачењу насталом на овај начин.
Потребно је урадити детаљну карту концентрације радона у тлу и стенама на територији Града
Шапца и приградских насеља, укључујући „Поцерски Причиновић“.
Нејонизујуће зрачење. Чак и видљива светлост може да буде штетна када је ретина изложена
краћим таласним дужинама. Интензивно светлосно зрачење може да доведе до заслепљивања, које
може да има тешке последице по безбедност појединца, а као реперкусију и безбедност у општем
смислу.
Инфрацрвено зрачење може да има значајну улогу у стварњу термалног стреса, али и неким
значајним променама на кожи код професионално изложеног становништва.
На територији насеља не постоје подаци о броју, распореду и јачини поља високо-напонских
струјних водова и трансформаторских станица, као и подземних каблова, те њиховом утицају на
животну средину. Колико је до сада познато, вршена су нека мерења, углавном у педагошке сврхе,
где није утврђена повреда законских ограничења за јачину поља, али и даље не постоји
систематско праћење и мерење поља ових објеката.
На територији насеља, колико је познато, не постоји систематско мерење УВ-индекса и не постоји
пракса упозоравања становништва на повећане вредности ултраљубичастог зрачења преко
локалних средстава јавног информисања, а на основу података добијених на локалном нивоу.
Како у случју нејонизујућих зрачења, на основу Закона о заштити од нејонизујућих зрачења,
локална самоуправа има одређене ингеренције, могуће је дати препоруке о следећим
активностима:
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Евидентирање извора нејонизујућег зрачења од посебног значаја, њихов континуирани
мониторинг и упоређивање са дозвољеним вредностима према Правилнику о границама излагања
нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“ 36/09).
Формирати правна лица за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења према
Правилнику о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског
испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у
животној средини („Службени гласник РС“ 36/09).
Поверавање локалној самоуправи вршење инспекцијског надзора над изворима нејонизујућих
зрачења за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган локалне самоуправе.
Са аспекта заштите животне средине важно је истакнути дејство објеката и мреже за пренос
електричне енергије на људе, флору, фауну и објекте, с обзиром на чињеницу да они у већој или
мањој мери представљају извор нејонизујућих зрачења, првенствено електричног и магнетног
поља. У близини ових објеката, у зависности од нивоа напона, не треба планирати стамбене зоне и
сл. већ по могућству, формирати заштитне зелене површине.
У близини надземних електроенергетских водова јављају се електрична и магнетна поља ниске
учестаности, која ствара напон, односно струја проводника водова. Ова поља могу да узрокују
протицање струје кроз објекте и живе организме (укључујући и људе) у близини електроенергетских објеката. Јачине (градијенти) ових поља и индукованих струја могу се израчунати и
мерити са довољном прецизношћу у свим практичним случајевима, укључујући и интензитет
индукованог електричног поља у људском телу у близини надземних водова (који су иначе реда
величине mV/m).
До данас није поуздано утврђена штетност деловања електричног и магнетног поља на здравље
људи, па за сада не постоје утврђени прописи нити стандарди код нас који овај аспект утицаја
регулишу.
У уобичајеном окружењу у ком живе људи, у близини надземних водова нема поља високог
интензитета због екранизирања дрвећа, кровова, металних инсталација и других објеката.
Електрична и магнетна поља могу на инсталацијама, уређајима и објектима који су у близини
далековода да изазову индуковане напоне. Ови напони зависе од врсте и удаљености објеката од
далековода. Како су насељени делови знатно удаљени од далековода, тј. како оваквих објеката
нема у близини, онда нису ни примећене сметње у виду индукованих напона. Ефекти короне могу
бити изражени у виду варничења и буке короне. Међутим, према домаћим и светским искуствима,
надземни водови испод 345 kV стварају практично занемарљиви ниво буке короне.
Базне станице мобилне телефоније, као и други радио и ТВ предајници, су такође извори
нејонизујућег зрачења. Овој групи припадају још и видљива светлост, ултраљубичаста и
инфрацрвена светлост, микроталасна, електрична и магнетна поља. Досадашња сазнања о
биолошким ефектима повремених и дуготрајних излагања радиофреквентном зрачењу,
електричним и магнетним пољима нижег интензитета, каква се обично срећу у животној средини,
су још увек недовољна за коначно закључивање.
Данас су људи изложени утицају мобилних телефона, телевизора, монитора и напојног дела
персоналних рачунара, фенова за сушење косе, електричних пегли итд. Сви ови апарати раде у
непосредној близини човека, па самим тим због ефекта близине проузрокују значајне вредности
електромагнетног поља или магнетне индукције. Као типичне јачине електромагнетног поља у
становима, настале због рада кућних електричних апарата, наводе се оне од 1 до 15 V/m.
Интензитети електричног поља око електричног уређаја на 30 cm од извора могу бити следећи: 2
V/m за сијалицу, 15 V/m за електрични сат, 16 V/m за усисивач, 40 V/m за фен, 50 V/m за миксер,
60 V/m за фрижидер. Пораст броја уређаја различите намене у домаћинствима и подизање нивоа
електромагнетног зрачења у широком фреквентном опсегу довело је до стварања тзв.
електронског смога у животном и радном простору. Када би овај смог био црне боје, тада
вероватно у неким деловима стана не би видели «ни прст пред оком».
Електромагнетна емисија ГМС базних станица по својој природи веома је слична
електромагнетној емисији ТВ предајника. Треба истаћи да снаге ТВ предајника могу бити и до
1000 пута јаче од предајника ГМС система.
Данашњи мобилни телефони спадају у ћелијске системе. Ћелија подразумева географску зону у
чијем центру се налази базна станица са којом комуницира мобилни телефон двоструком радио
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везом. Ћелије могу бити различитих величина и облика (рурална подручја, аутопутеви, густо
насељени индустријски центри и сл.). Од величине ћелије зависи читав низ фактора, пре свега
снага на пријему и предаји. Како би се омогућио интензиван телефонски саобраћај, у градовима
где има много корисника, базне станице су гушће. Када је мобилни телефон ван градских
локација, за остваривање везе неопходна је максимална снага израченог сигнала.
За повезивање базних станица користе се усмерене радио-релејне везе. Као антенски систем
користе се параболичне антене. Зрачење електромагнетне енергије ових антена је високо
концентрисано тако да је главни сноп зрачења антене изузетно узан. За несметано функционисање
радио-релејне везе неопходно је да између предајне и пријемне антене постоји потпуна оптичка
видљивост (никакви објекти не смеју да се нађу на главном правцу зрачења), те људи и технички
уређаји не могу бити угрожени радом ових предајника.
Комунални отпад
Комунални отпад. Један од основних параметара на основу којих се дефинише систем за
управљање отпадом односи се на дефинисање броја становника који јесте и који треба да буде
обухваћен услугама комуналног предузећа, како у самом граду тако и у сеоским насељима.
Идентификација постојећег стања је предуслов за дефинисање могућих опција за управљање
отпадом. Управљање отпадом на административном подручју Града Шапца укључујући и
приградско насеље Поцерски Причиновић, врши Јавно комунално предузеће „Стари Град“.
Технологија транспорта отпада генерално је условљена и одређена: количином и саставом отпада,
величином и врстом контејнера за сакупљање отпада, просторним размештајем контејнера и
њиховом удаљеношћу од места коначног одлагања, расположивим транспортним возилима и
особинама транспортних путева.
Организација кретања, пуњења и пражњења возила се углавном заснива на слободној процени,
ранијој пракси и искуству, а мање на анализама које су засноване на фреквенцији пуњења
контејнера и капацитетима специјалних возила.
У Шапцу постоји у извесној мери и организовано сакупљање корисних компоненти из комуналног
отпада. Из досадашње праксе ЈКП „Стари Град“ јасно је да се спроводи само ограничено одвојено
прикупљање и то: папира, алуминијумских лименки и PET амбалаже.
Из претходног се може закључити да је примарна селекција искористивих материјала из
комуналног отпада у Шапцу тек у зачетку и да је у ЈКП покренута у циљу испуњавања законске
обавезе регулисане Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09).
На основу дописа ЈКП „Стари Град“ Шабац од 29.12.2009. године јасно је да је када је домен
примарне селеције и рециклаже уопште у питању, потребна додатна едукација руководећег и
стручног кадра и особља запосленог на сакупљању комуналног отпада.
Под рециклажом комуналног отпада се подразумева искоришћење корисних компоненти из
комуналног отпада и то издвајање:
-метала, папира, стакла, пластичних материјала,
-органског дела отпада,
-отпада из административног дела (продавнице, административне зграде).
Комерцијални отпад. Под комерцијалним отпадом се подразумевају све врсте отпадног
материјала који се генерише у оквиру комерцијалног сектора: трговине (укључујући продавнице
одеће, хране, електронике, књига...), сервиси за хемијско чишћење, перионице, фотографске
радње, апотеке, пијаце, ресторани, канцеларије, банке, хотели, бензинске пумпе итд.
У приградским насељима није задовољавајућа услуга која се односи на уклањање чврстог отпада.
На предметном подручју поред отпада из домаћинстава, пољопривреде, заступљен је и
комерцијални отпад (отпад из малопродаје: из продавница, пословних објеката, бензинских пумпи
и.т.д.). Наведени објекти углавном одлажу отпад у контејнере предвиђене за отпад из
домаћинстава.
На подручју приградског насеља Поцерски Причиновић су заступљена у веома високом проценту
појединачна, инвидуална домаћинства. У складу с тим, поред отпада из домаћинства заступљен је
и пољопривредни отпад. На подручју обухвата плана уочена су и дивља сметлишта.
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Према “Националној стратегији управљања отпадом”2, планирана је регионална депонија за
општине Лозница, Шабац, Богатић, Владимирци, Крупањ и Мали Зворник (укупно око 296.000
становника са процењеном дневном количином отпада од око 189 тона). Према овој Стратегији,
регионална депонија је требало да се налази на територији општине Шабац. Међутим, Шабац и
Сремска Митровица, одлучили су се за изградњу регионалне депоније у Сремској Митровици.
5.3.1. Угроженост од елементарних непогода
У складу са сеизмичним условима добијеним од РС Републички сеизмолошки завод бр. 021-671/13 од 22.02.2013.г. на сеизмолошкој карти публикованој 1987.г. за повратне пероде
50,100,200,500,1000 и 10000 год која приказује очекивани максимални интензитет земљотреса, са
вероватноћом појаве 63% подручје Поцерског Причиновића се на олеати за повратни период од
500 год налази у зони 8ºМCS скале што представља основ за планирање и пројектовање.
Опасност од пожара и екплозија на територији обухваћеној планом постоји. Извори потенцијалних
опасности од пожара су заступљени у објектима за смештај запаљивих течности и гаса, хемијски
опасних и експлозивних материја, дотрајалих стамбених и помоћних објеката и тд. Неопходно је
дефинисати посебне услове у функцији заштите од експлозије и пожара.
5.3.2. Угроженост од ратних разарања
У случају ратних разарања привредни објекти и њихова блиска локација у односу на постојеће
стамбене зоне представљају потенцијалну опасност за становништво.
У насељу постоји више саобраћајних праваца погодних за евакуацију становништва ван истог.
Планским документом ће се формулисати таква решења и услови који садрже аспект
урбанистиких мера заштите и која се са аспекта одбране, морају спровести кроз изградњу насеља.
5.3.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
За Генерални плани за Шабац и приградска насеља: Мајур, П.Причиновић, Јевремовац, Јеленчу и
Мишар (Сл. лист општине Шабац“, 10/08) урађен је Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину истог. У складу са доношењем Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/09 и 81/09), у поступку је израда Генералног урбанистичког плана «Шабац 2020» као и
Стратешке процене утицаја на животну средину за Генералног урбанистичког плана «Шабац
2020». Обзиром да је дошло у међувремену до својинске трансформације појединих
индустријских погона, методолошких промена резултираних променом законских прописа,
донетих стратешких докумената, планираних интервенција у простору, и др. подаци о постојећем
стању, као и планираном стању животне средине су преузети из Процене чија израда је у току.
Заштита животне средине заснована је на концепту одрживог развоја, усклађивању коришћења
простора са могућностима и ограничењима (установљеним режимима и мерама заштите) и са
потребама економског развоја, полазећи од начела превенције и спречавања загађивања животне
средине и начела интегралности. То значи, обавезно укључивање услова заштите животне средине
у План, као и у све предвиђене активности и садржаје на подручју Плана.
Систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за:

одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и
квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића;

спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине
члан 2., ст. 1. и 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04 и
36/09).
Применом мера заштите животне средине, ефекти негативних тенденција идентификованих у
простору кориговаће се у правцу побољшања квалитета појединих елемената животне средине, а
применом свих расположивих инструмената спречиће се њихово ширење ван утврђеног планског
оквира.
Израда стратешких докумената представља предуслов за успешно смањење оптерећења и
оптимизацију мера неопходних за превенцију деградације животне средине. У претходном
периоду донети су Стратегија одрживог развоја града Шапца, Локални еколошки акциони план,
Локални план управљања отпадом, Одлука о мерама за заштиту од буке („Сл.лист града Шапца“
2
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бр. 28/11). Потребно је у наредном периоду донети План заштите од удеса, Програм праћења и
систематског мерења индикатора стања животне средине, као и Интегрални катастар загађивача.
Када је у питању заштита животне средине и здравља становништва посебно се третира зона
привредних активности, који технолошким процесом производње могу да проузрокују значајне
негативне утицаје у животну средину.

5.3.5. Планска концепција заштите животне средине










Кључна решења овог плана, локалног (и ширег) значаја, која утичу на животну средину су:
Отварање нових радних зона, уз пренамену пољопривредног земљита у грађевинско
земљите. Позитиван аспект наведене интервенције је ново запошљавање.
Озелењавање одређених јавних површина и стварање функционалног система зеленила са
изградњом нових паркова и спортско-рекреативних терена, дечијих игралита и нових
дрвореда дуж улица, свуда где за то постоје могућности. Планском садњом зеленила

омогућити повезивање планираног и постојећег зеленила у јединствен систем
зеленила.
Уређење површина за рециклажна острва у складу са Локалним планом управљања
отпадом.
Оптимизација намене простора са циљем унапређења социо-економских прилика уз
контролисани утицај на животну средину.
Рационално корићење природних ресурса у складу са начелима одрживог развоја.
Усклађивање нових активности у простору у складу са напредним еколошким
критеријумима уз санирање постојећег стања.
Развијање свести о потреби рационалног односа према природним ресурсима.
Предострожности за активности које могу да изазову негативне утицаје на животну
средину или еколошки ризик, применом система процене утицаја развоја саобраћаја,
привредних активности и изградње објеката на животну средину пре доношења
инвестиционих одлука.

5.3.6. Мере и услови заштите и унапређења животне средине
Услови и мере заштите животне средине утврђене су на основу постојећих урбаних вредности.
Планом ће се безбедити унапређење и формирање система јавних простора а мрежом
инфраструктуре обезбедиће се опремање постојећих и нових објеката и простора ради побољшања
квалитета и стандарда становања и пратећих садржаја. У наредном периоду потребно је обезбедити
праћење квалитета ваздуха у складу са Законом о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", број
36/09), Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС",
бр. 11/10 и 75/10), Правилником о
граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података ("Службени
гласник РС", број 30/97 и 35/97-исправка) и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих
материја у ваздух ("Службени гласник РС", бр. 71/10 и 6/11-исправка).
Праћење нивоа буке потребно је обезбедити у складу са Законом о заштити од буке у животној
средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Уредбом о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама заоцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у
животној средини ("Службени гласник РС", број 75/10) и Правилником о методологији за
одређивање акустичких зона ("Службени гласник РС", број 72/10). Сви корисници на простору
плана своје активности морају прилагодити условима у којима интензитет буке неће прелазити
највиши ниво буке од 55 dB(A) ноћу и 65 dB(A) дању, односно у згради максимум 30 dB(A) ноћу и
35 dB(A)
дању. Заштита од буке и аерозагађења за интензитете који прелазе максимално дозвољене границе
обезбедиће се успостављеним и планираним системом саобраћаја и каналисањем саобраћаја према
капацитету саобраћајница.
У обезбеђивању квалитета ваздуха концентрацијазагађујућих материја не сме да буде већа од оне
која је с обзиром на намену простора дозвољена.
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За постојеће и потенцијалне изворе електромагнетног зрачења, неопходна су одговарајућа мерења и
утврђивање нивоа штетности по околину засноване на одговарајућим истраживањима, а према
Правилнику о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и
периоду њиховог испитивања ("Службени гласник РС", број 104/09).
Заштита од пожара обезбедиће се у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник
РС", број 111/09) и Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара
("Службени лист СФРЈ", број 30/91), што подразумева обезбеђење ватропреградних површина,
употребу незапаљивих материјала приликом градње објеката, реализацијом противпожарне
хидрандске мреже и могућност приступа свим објектима.
На подручју плана сваки објекат или група објеката треба да има сабирни пункт за смештање
сабирних посуда – канти или контејнера који треба да задовоље захтеве хигијене, естетске захтеве и
захтеве свих корисника јавних површина, као и површина са посебном наменом.
Простори треба да су обележени, приступачни за возила јавне хигијене, са подлогом од тврдог
материјала и могућношћу чишћења и прања. За сваки контејнер потребно је обезбедити 3 m2 глатке
носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са одвођењем атмосферских и оцедних вода, на растојању
не већем од 2 m од прилазног пута специјалног возила за одвоз смећа. За типску канту, зависно од
величине, потребно је обезбедити до 0,5 m2 једнако опремљене површине. Ови простори морају испуњавати све хигијенске
услове у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и
радницима комуналног предузећа задуженом за одношење смећа.
За сакупљање секундарних сировина треба обезбедити специјалне контејнере прилагођене
различитим врстама отпадака (хартија, стакло, пластика, метал).
За све пројекте који се планирају у границама плана сагледаће се потреба покретања поступка
процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја
на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08).
За постојеће и планиране стационарне изворе електромагнетног поља, прописане Правилником о
изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса , врстама извора, начину и периоду њиховог
испитивања ("Службени гласник РС", број 104/09) потребно је извршити стручну оцену оптерећања
животне средине за поједине изворе и могућност постављања истих.
Заштита животне средине, поред основних елемената заштите - система сакупљања и одвођења
технолошких вода, система сакупљања и одвођења отпадних и атмосферских вода, изолације
отпадних материја од околног простора, усаглашавања нивоа вибрације и буке са прописаним
вредностима, а у складу са чл. 69. до 76. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник
РС", бр. 135/ 04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и
437/11 УС), подразумева и континуално праћење стања животне средине – мониторинг.
Ради сагледавања утицаја и промена које ће се испољити на простору плана као последица разних
активности на услове живота, потребно је пратити квантитативне и квалитативне показатеље стања
средине. Мере заштите животне средине утврђене кроз примену законске регулативе из области
заштите животне средине, подразумевају и побољшање ефикасности контроле квалитета чинилаца
животне средине и укључивање јавности у доношење одлука о питањима заштите животне средине.
Заштита животне средине у свим предузећима радних зона обухвата неколико нужних основних
мера:
1. Програм праћења квалитета главних елемената животне средине (мониторинг): ваздуха, вода,
подземних вода, тла, нивоа буке и вибрација. Ова мера је од велике важности за локалну
самоуправу јер се њоме утврђује почетно или постојеће стање животне средине и процењује и
контролише утицај делатности предузећа на становништво и животну средину. С друге
стране, предузећа ове зоне мониторингом могу да утврде и прате утицај својих делатности на
животну средину и оцењују ефикасност предузетог програма заштите животне средине.
Нужно је да се континуирано или периодично прати како загађивање (емисије) тако и
загађеност (имисије) животне средине. На основу процеса праћења мора се сачинити
интегрални катастар животне средине (катастар загађивача, катастар загађености и катастар
деловања).
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2. У оквиру просторно-планских мера заштите, предузећа ове зоне су у обавези да приликом
изградње или реконструкције објеката уважавају зоне заштите и заштитна одстојања, односно
да користе оптималне локације и микро локације за изградњу, и оптимално оријентишу,
усмеравају објекте са становишта утицаја на животну средину. Прецизно одређивање
положаја и оријентација објеката је нарочито важно због емитовања односно смањења буке и
смањења ризика од хемијског удеса и домино ефекта. У том смислу, сва предузећа ових
подзона су дужна да узајамно координирају и прилагођавају планове развоја.
3. Техничко-технолошке мере заштите састоје се у усавршавању технолошких процеса и
изградњи и/или доградњи постројења која смањују или елиминишу штетне емисије.
Неопходно је да све фабрике доследно израде и спроведу све санационе и акционе планове у
вези са заштитом животне средине и да елиминишу све испусте загаћујућих и опасних
материја из контролисаних и неконтролисаних извора. У том смислу треба свеобухватно
развијати затворене процесе (херметизација постројења) у поступцима производње, прераде,
складиштења, манипулисања и отпремања производа и полупроизвода како би нуспродукти и
нуспојаве уместо у животну средину, били враћени у процес производње. Обавеза је предузећа
да у изградњи или доградњи објеката и погона која смањују или елиминишу штетне емисије
рационално користе простор и друге ресурсе. Предност треба дати физички, просторно и
концепцијски малим објектима који су расподељени по погонима и мањим организационим
јединицама предузећа. Примера ради, с обзиром на то да су отпадне индустријске воде
проблем, у већини фабрика, где год је концепцијски и техничко- технолошки могуће
неопходно је предтретман, односно пречишћавање отпадних вода изградити и обавити на
самом извору настанка загађивања, у погону. Тек након тога, воду треба проследити на даљу
обраду. Увођење нових техника и технологија треба да полази од Закона о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања животне средине и спровођења BAT (Best avalaible
Techniљue) препорука. Једна од врло значајних техничко - технолошких мера заштите зависи
од развијености целовитог систем праћења стања околине, пре свега ваздуха. Предузећа ове
зоне су, наиме, дужна да синхронизују рад својих постројења са метеоролошким условима,
што је лакше оствариво на основу података и процена мониторинг система.
4. Организационе мере заштите се односе на промене у начину управљања и увођењу нових
система управљања нарочито у област заштите животне средине. Предузећа се планом
обавезују да уведу еко менаџмент према стандардима ЈУС ИСО серије 14000 или ЕМАС-а.
Упоредо с тим, предузећа су дужна да сачине и спроводе програм и процедуру поступања са
отпадом, индустријским и опасним, и отпадним водама. Даља обавеза предузећа тиче се
израде и усавршавања, тј. сталног ажурирања планова заштите од хемијског удеса и програма
мера у случају екцесних ситуација. У том погледу је важно да предузећа развију
стандардизован систем управљања ризиком (risk management).
5. Свако предузеће ове зоне треба да подигне заштитне зелене површине - заштитне зелене
појасеве и да их одржава, како би се делимично утицало на смањење загађивања ваздуха,
микро климу и ублажавање последица потенцијалних хемијских удеса.

5.3.7. Мере за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја
Израда стратешких докумената представља предуслов за успешно смањење оптерећења и
оптимизацију мера неопходних за превенцију деградације животне средине. У претходном
периоду донети су Стратегија одрживог развоја Шапца и приградских насеља, Локални еколошки
акциони план, Локални план управљања отпадом, Одлука о мерама за заштиту од буке. Потребно
је у наредном периоду донети План заштите од удеса, Програм праћења и систематског мерења
индикатора стања животне средине, као и Интегрални катастар загађивача.
Мере заштите ваздуха:
Заштита овог чиниоца животне средине подразумева ограничење, или смањење емисија
загађујућих материја, и то првенствено:
 стриктно ограничавање емисија загађујућих материја из привредних постројења, саобраћаја и
домаћинстава, кроз даљи развој система гасификације и топлификације, адаптирање привреде
према критеријумима заштите, појачану контролу рада котларница; подстицање енергетске
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ефикасности у смислу што рационалнијег коришћења енергије у домаћинствима и привреди,
дислоцирање загађивача;
одређеним мерама стимулисати грађане са индивидуалним ложиштима на прелазак на
алтернативне изворе загревања;
уградња уређаја за смањење емисија на изворима где су емисије изнад GVI прописане
законом, као што су индустријски погони, топлане, котларнице итд;
смањење и ограничавање емисија из нових извора преусмеравањем транзитног саобраћаја
ван насеља,
Заштита и квалитет ваздуха обезбедиће се и повећањем зеленог фонда насеља
планско озелењавање јавних површина и стварање функционалног система зеленила са
изградњом нових паркова и спортско-рекреативних терена, дечијих игралишта и нових
дрвореда дуж улица и булевара, свуда где за то постоје могућности; Планском садњом

зеленила омогућити повезивање планираног и постојећег зеленила у јединствен
систем зеленила.

ограничавање емисија из нових извора преусмеравањем транзитног саобраћаја ван насеља,
применом интегралних заштитних мера на коридору планираног аутопута и других путева,
применом прописа и прибављање обавезних интегрисаних дозвола за постојећа и нова
привредна (индустријска) постројења, као и промене у начину функционисања постојећих
постројења, док се за нова постројења примењују најбоље доступне технологије (БАТ) и
решења усклађена са прописима;
 коришћење алтернативних енергетских извора: сунчеве и геотермалне енергије, енергије
биомасе и отпада, еолске енергије; у том смислу дефинисати стимулативне мере за грађане са
индивидуалним ложиштима на прелазак на алтернативне изворе загревања;
 усагласити основне градске функције са циљем побољшања стања животне средине;
 урадити катастар загађивача ваздуха на територији Плана са подацима о свим стационарним
изворима загађења ваздуха;
 обезбедити аутоматско праћење показатеља квалитета ваздуха ради адекватне реакције у
случају акцидентних загађења;
 даљи развој информационог система квалитета ваздуха за подручје Плана преко Екобилтена
и интернет презентација, са доступном базом података о актуелном и десетогодишњем
стању квалитета ваздуха;
 спровести вишегодишња епидемиолошка истраживања за утврђивање последица лошег
квалитета ваздуха на здравље становништва;
Градско и приградска насеља се штити планирањем топлификације и гасификације. Заштита
ваздуха се унапређује и стварањем система зелених површина међусобно повезаних са врстама
адекватно одабраним и одржаваним. Мере заштите ваздуха обухватају рекултивацију оштећеног
земљишта и одговарајуће пејзажно уређење заштитних коридора.
За еколошке проблеме индустрије, треба имати у виду да норме за заштиту животне средине из
европског законодавства, које ће бити уграђене и у наше прописе, могу да представљају значајно
ограничење у ревитализацији и приватизацији индустрије.
Инфраструктура у већини случајева сама по себи не загађује животну средину али само њено
постојање повећава опасност од загађења како непосреног окружења тако и веома великих
подручја и система на великој удаљености. Потребно је предузети све мере да се од фазе
трасирања па преко планирања, пројектовања, израдње и експлоатације и одржавања
инфраструктурних система има у виду заштита животне средине.
Успоставити систем мониторинга квалитета ваздуха у складу са Европском директивом о процени
и управљању квалитетом амбијентног ваздуха (96/62/ЕС). (вршењем континуиране и програмске
контроле основних и специфичних параметара везаних за квалитет ваздуха у акредитованим
лабораторијама и стандардизованим методама).
Мере заштите вода:
Планским решењима дефинисани су услови за враћање у прописану класу квалитета површинских
вода и потпуна заштита и унапређење квалитета подземних вода (водоснабдевање,
наводњавање, термоминералне и геотермалне воде);
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ревитализацијом загађених водотокова, приобаља и шире околине и довођење свих деоница
водотокова у прописану класу;
 изградњом заштитних појасева поред водотока;
 оплемењивање малих вода; рационализација потрошње воде
 смањењем емисије суспендованог и органског загађења од стране концентрисаних и расутих
загађивача;
 Спровести програм строге контроле и заштите приобаља и водотокова. Успоставити
еколошку контролу у циљу спречавања индустријског загађивања, испуштање хемијског
отпада и прљавих индустријских материја. У вези са тим пооштрити казнену политику;
 планским третманом комуналних отпадних вода - ширењем канализационе мреже, (кишне и
фекалне канализације), изградњом ЦППОВ;
 планским третманом индустријских отпадних вода - изградња канализације за отпадне воде,
изградња система за предтретман отпадних вода у индустријским постројењима, уградња
постројења за пречишћавање отпадних вода загађених нафтним дериватима;
 санацијом постојећих индустријских постројења за третман отпадних вода
 урадити катастар загађивача вода на територији ПГР-а,
 изградњом депонија за безбедно привремено складиштење и санитарно исправно руковање
свим индустријским отпадним материјама из процеса производње и отпадним муљевима из
постројења за пречишћавање отпадних вода;
 успостављањем ефикасног система мониторнига и израдом и ажурирањем катастра загађивача
и спровођењем репресивне политике у складу са законском регулативом која се односи на
заштиту квалитета вода;
 успостављањем комплексног, функционалног информационог и управљачког система заштите
животне средине;
 израдом плана заштите вода;
 перманентном и стриктном контрола квалитета отпадних вода.
 изградња регионалне санитарне депоније за комунални отпад (није у обухвату плана) и
изградња трансфер станице за компактирање и претовар комуналног отпада са рециклажним
двориштем у Шапцу;
 санација, рекултивација и затварање званичне депоније комуналног отпада „Дудара“;
 изградња рециклажних острва у циљу примарне селекције комуналног отпада на подручју
плана у складу са локалним планом управљања отпадом;
 изградња заштитних појасева на водотоцима и бујичним токовима;
 санација преосталих индустријских депонија (јаросит талог, пиритна изгоретина и др.);
 урадити катастар загађивача вода на територији Плана,
 Потпуна заштита и унапређење квалитета подземних вода (водоснабдевање, наводњавање,
термоминералне и геотермалне воде);

извршити прикључење индустријских објеката на канализациону мрежу уз обавезан
предтретман отпадних вода у зависности од технолошких процеса производње,

прилагодити пољопривердну производњу условима заштите водоносних слојева,
потенцирати планско и одрживо коришћење вода,

онемогућити упуштање технолошких отпадних вода у водотоке, без предтретмана
пречишћавања како би се очувала планирана категорија водотока.
Мере заштите земљишта:
 Успоставити систем заштите земљишта од еолске ерозије постављањем ветрозаштитних
појасева,
 Организовати систем заштитне вегетације дуж већих и прометнијих саобраћајница са
акцентом на врсте које су се показале као најбољи апсорбенти олова (нпр. јаблан, топола).
 Извршити мерење концентрације радона на територији насеља у циљу израде радонске мапе
терена, како би се на локацијама где вредност евентуално премашује дозвољену, предузеле
мере санације односно превентиве.
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Заштита земљишта се остварује и планским управљањем отпадом у складу са Националном
стратегијом управљања отпадом, чиме се спречава загађење земљишта и други негатини
утицаји на воде, ваздух, здравље и др. Плански третман отпада се заснива на превенцији
настајања и смањењу количине отпада на извору, поновној употреби и рециклажи отпада
обухвата управљање:
комуналним отпадом – организовано сакупљање отпада по насељима, селекција и
рециклажа за подручје општине;
индустријским отпадом - увођењем предтретмана индустријског отпада и његово
рециклирање;
контролу коришћења вештачких ђубрива и пестицида, информисање и образовање
пољопривредних произвођача о принципима органске пољопривреде и утицајима
агрохемијских средстава и пољопривреде на животну средину.
уклањање свих дивљих депонија и забраном неконтролисаног депоновања свих врста отпада;
и извршити рекултивацију деградираних површина , контролу и превенцију непланског
депоновања отпада;
контролом употребе агрохемијских средстава у циљу смањивања загађења земљишта из
пољопривреде и очување земљишта које се одликује високим пољопривредним вредностима.
Заштита, коришћење и уређење земљишта обухвата очување продуктивности, структуре и
слојева тла, као и природних и прелазних облика и процеса; На површини земљишта или
испод могу се обављати активности и одлагати материје које не загађују или оштећују
земљиште;
неопходним испитивањима загађености пољопривредног земљишта на оним локацијама на
којима то није учињено;
настављањем испитивања земљишта на локацијама на којима су констатована загађења,
нарочито цикличним ароматичним угљоводоницима;
изградњом непропусних септичких јама у деловима подручја ПГР без канализационе мреже;
изградња сепаратора масти и бензина;
рационалним коришћењем грађевинског и пољопривредног земљишта;
ограничавањем ширења насеља и привредних делатности на квалитетним пољопривредним
земљиштима, забраном изградње на пољоривредном земљишту од I до IV катастарске класе,
као и пренамене пољопривредног земљишта у шумско, осим земљишта VII и VIII катастарске
класе и у посебним случајевима када није могуће пронаћи алтернативне локације;
укрупњавањем пољопривредних површина eдукaциjoм пoљoприврeдних прoизвoђaчa
Управљање заштитом пољопривредног земљишта треба да се врши кроз ангажовање
aкрeдитoвaнe институциje нa лoкaлнoм нивoу зa вршeњe физичких хeмиjских и биoлoшких
oсoбинa зeмљиштa, кao и квaлитeтa пoљoприврeдних прoизвoдa, увoђeњeм финaнсиjскe
дисциплинe у прoмeт пeстицидa, пoстojaњe фoрмирaнe бaзe пoдaтaкa o прoдajи и нaчину
упoтрeбe пeстицидa, oбaвљaњe кoнтинуирaнoг мoнитoрингa зeмљиштa, прoизвoдњoм
oргaнски здрaвe хрaнe пo стaндaрдимa EУ, извршeнoм кaлцификaциjoм зeмљиштa,
пoстojaњeм ускo спeциjaлизoвaнe рeгиoнaлнe институциje зa гaздoвaњe зeмљиштeм сa
aдeквaтним стручним службaмa сa oсмишљeним плaнoвимa рaдa, пoстojaњeм aдeквaтнoг и
сaврeмeнoг систeмa зa нaвoдњaвaњe, зaштитoм зeмљиштa oд пoплaвa, укрупњaвaњeм
пoљoприврeдних пoвршинa, и стимулисaњeм пoљoприврeдних прoизвoђaчa путeм
прихвaтљивoг крeдитирaњa.
за нове делатности и намене у случајевима када је то могуће коришћење постојећег
грађевинског фонда, (уместо greenfield давање предности broњnfield инвестицијама);
пољопривредним отпадом – стимулисање употребе стајског ђубрива уместо вештачких
ђубрива, компостирање органског отпада (планирани центар за компостирање 2 за Сремску
Митровицу, Шид, Ириг, Руму, Пећинце, Шабац, Богатић, Владимирце, Лозницу, Крупањ,
Мали Зворник, Сурчин, Земун, Нови Београд, Стару Пазову, Иинђију), управљање кланичним
отпадом до третмана у инсинератору;
Спровести програм строге контроле и заштите приобаља и водотокова. Успоставити
еколошку контролу у циљу спречавања индустријског загађивања, испуштање хемијског
отпада и прљавих индустријских материја. У вези са тим пооштрити казнену политику;

44

ПГР „ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ“

Мере заштите од буке, вибрација и нејонизујућег зрачења
Смањење буке, вибрација и нејонизујућег зрачења врши се подизањем појасева заштитног
зеленила и техничких баријера за заштиту од буке на најугроженијим локацијама (дуж аутопута),
применом прописаних дозвољених нивоа буке у изграђеним подручјима насеља, као и применом
прописаних мера заштите од нејонизујућег зрачења (далеководи и трафо станице).
У складу са члановима 2. и 3. Правилника о методологији за одређивање акустичних зона3
(„Службени гласник РС“ број 72/10) „Јединица локалне самоуправе предузима мере за
становништва од буке у животној средини и у том циљу одређује акустичне зоне у насељу, као и
граничне вредности индикатора буке у тим зонама, у складу са Законом којим се уређује заштита
од буке у животној средини. Јединица локалне самоуправе акустичним зонирањем одређује тихе
зоне, односно заштићена подручја у којима су прописане граничне вредности од 50 dB(А) у току
дана, односно 40 dB(А) у току ноћи. У тихим зонама је забрањена употреба извора буке који би
својом активношћу могли да повисе ниво буке у тим зонама“.
Извори буке који могу допринети њеном повећању изнад дозвољеног нивоа, везују се за околину
привредних објеката и најоптерећенијих деоница државних путева који пролазе кроз град,
односно градских саобраћајница.
У складу са чланом 10. Правилника о методологији за одређивање акустичних зона („Службени
гласник РС“ број 72/10) „Акустичне зоне могу бити следеће:
1.
Туристичка подручја, кампови и школске зоне;
2.
Чисто стамбена подручја;
3.
Пословно-стамбена подручја, трговинско-стамбена подручја и дечја игралишта;
4.
Насељски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона
насељских саобраћајница;
5.
Индустриска, складишна и севисна подручја и транспортни терминали без стамбених
зграда;
У одређеној акустичној зони услед коришћења извора буке, или обављања делатности забрањено
је емитовање буке изнад прописаних граничних вредности.
Смањење буке, вибрација и нејонизујућег зрачења врши се:

Подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера за заштиту од буке на
најугроженијим локацијама (дуж државних путева Iб реда и осталих путева са великом
фреквенцијом саобраћаја),

Применом прописаних дозвољених нивоа буке у изграђеним подручјима насеља и

Применом прописаних мера заштите од нејонизујућег зрачења (далеководи и трафо
станице).

Изградњом привредних објеката, који производе буку, на довољној удаљености од
стамбених и других намена. Унутар стамбених зона не могу се лоцирати садржаји који производе
буку већу од дозвољеног нивоа.
Велики значај у смањењу буке има заштитно зеленило. На путу од извора буке зелене површине
буку делимично апсорбују, а одбијањем од лишћа доприносе њеном раслојавању. Треба
користити стабла са густим крошњама, а како су стабла у доњем делу без лишћа треба испод њих
посадити жбунасте врсте и живице, тзв. средње и ниско растиње.
Звучни тампони комбиновани од живица и дрвореда посебно су потребни уз фрекфентне
саобраћајнице, радне зоне, комплексе дечијих установа, школа, болница и спортских терена.
Поред зеленила један од начина за смањење нивоа буке је изградња вертикалних заштитних
зидова (баријера). Вертикални зидови представљају грађевинске конструкције од разног
материјала (армирани бетон, бетон, опека, камен, дрво, алуминијум, стакло, пластика и др.),
налазе се у профилу саобраћајнице у виду вертикалне препреке и заштиту од буке врше
рефлексијом и апсорпцијом звучних таласа. Њихова примена долази до изражаја у условима
3
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ограниченог простора. Слабљење буке зависи од карактеристика материјала, димензија и облика
баријере. Основни принцип при пројектовању баријере, је да висина баријере мора бити барем
толика, да спречи оптичку видљивост извора буке и угроженог места. Слабљење које се у тим
условима постиже износи 5дБ. Свако, даље повећање баријере од једног метра доприноси
повећању слабљења од 1.5дБ. Ширина баријере треба да буде осам пута већа од растојања
угроженог места до баријере.
Мере заштите у области управљања отпадом:
Према Националној стратегији управљања отпадом, по врстама отпада управљање обухвата:

Управљање комуналним отпадом - организовано сакупљање отпада, примарну
селекцију „in situ“ и рециклажу за подручје предметног Плана;

Управљање пољопривредним отпадом – стимулисање употребе стајског ђубрива
уместо вештачких ђубрива, компостирање органског отпада.
До реализације решења из Регионалног и Локалног плана управљања отпадом, планска решења
су:

контрола и превенција непланског депоновања отпада;

подстицање смањења отпада на извору и поновног коришћења;

подстицање рециклаже отпада и изградња рециклажног дворишта за чврсти комунални
отпад, где ће грађани моћи сопственим возилима да довозе и предају отпад који не може да се
оставља у контејнере (бела техника, кабасти отпад и др.).

рeшити прoблeм мeдицинскoг и aнимaлнoг oтпaдa,

фoрмирaти бaзу пoдaтaкa нa oснoву зaкoнских прoписa зa клaсификaциjу и кaтeгoризaциjу
oпaснoг oтпaдa,

имплeмeнтирaти чистe тeхнoлoгиje у циљу спрeчaвaњa ствaрaњa oпaснoг oтпaдa,



рaзвити eкoнoмскe инструмeнтe упрaвљaњa oтпaдoм (плaћaњe тaкси, субвeнциje,
стимулисaњe врaћaњa oтпaдa у прoизвoднe прoцeсe)

eдукoвaти стaнoвништвo o нaчину пoступaњa сa oтпaдoм
Мере заштите у области заштите здравља:
Заштита здравља се обезбеђује:

смањењем емисије загађујућих материја и изложености становништва њиховом
штетном дејству;
 заштитом и унапређењем постојећих шума, шумског земљишта и заштитних „зелених
појасева“;
 смањењем имисије загађујућих материја у ваздуху подизањем заштитних „зелених појасева“;
уз саобраћајнице и нова привредна постројења, односно заштитног зеленила у насељима.
 обезбеђењем редовне контроле здравствене исправности намирница и квалитета воде за пиће,
као и системом адекватне здравствене заштите - реконструкцијом постојећих објеката здравствене
заштите и обезбеђење доступности објектима и услугама здравствене заштите и других јавних
служби од значаја за здравствени и социјални статус грађана.
Мере заштите у области заштите предела и живог света
Заштита предела и живог света обухвата примену мера заштите предеоног и биолошког
диверзитета путем:

идентификације, заштите и управљања поплавним подручјима значајним са становишта
ЕУ директиве о птицама и стаништима;

одбране од поплава;

промоције одрживог коришћења земљишта;

промоције развоја руралног туризма.

Поред тога, обезбеђује се заштита живог света при:

извођењу грађевинских радова (посебно обезбеђење еколошких коридора и зона око
објеката инфраструктуре магистралног значаја);

46

ПГР „ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ“




транспорту потенцијално штетних материја (гориво и друге запаљиве суспстанце);
примени хемијских средстава у пољопривредној производњи;
лову и роболову - планско организовање лова, риболова и ловног туризма.

5.3.8. Зоне заштите од негативних утицаја индустрије
Приликом формирања нових привредних објекта и зона утврђују се урбанистичка правила и
услови заштите животне средине за одређене еколошке категорије предузећа, која се заснивају на
минималним планским површинама круга предузећа и обавезним заштитним растојањима између
потенцијалних извора опасности у кругу и стамбених насеља, као што следи:
Критеријуми за заштитна растојања од индустријских објеката
КАТЕГОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА *
Површина комплекса (hа)
ЗАШТИТНО ОДСТОЈАЊЕ4 (m)
Потребна документација за заштиту животне
средине**

А (Прва)
< 50
-

Б (Друга)
≥2
50 - 100
ПУ

В (Трећа)
3-80
100 -500
ПУ, ПО

* Када је присутно више ризика, предузеће се категорише према највећем ризику
** ПУ = процена утицаја на животну средину, ПО = процена опасности од хем. удеса,

Категорија А (прва категорија) – мала предузећа, чији је негативан утицај незнатан и испод је
граничних вредности. У оквиру делатности (производном процесу) не користе се и складиште
материје које би могле да имају негативан утицај на ваздух, воду, земљиште, здравље људи,
биљни и животињски свет. Ниво буке је у оквиру дозвољених вредности (до 50 dB, према
захтевима СРПС), док је ризик од удеса минималан, уз обавезну примену мера заштите на раду. У
случају евентуалног удеса, последице немају негативан утицај ван самог извора, односно објекта.
Предузећа могу бити лоцирана у оквиру насеља, односно стамбених зона уз обавезну примену
противпожарних и других мера заштите на раду, на удаљености од 10 до 50 m од стамбених
објеката. У ову категорију предузећа спадају комерцијалне, угоститељско услужне и производне
делатности, нпр. самосталне трговине и занатске услуге, сервиси, пекарске, посластичарске,
угоститељске делатности, израда и оправка предмета од дрвета, стакла, папира, коже, гуме и
текстила, и друге делатности, које по правилу не изазивају непријатности суседном становништву.
Предузећа не подлежу процени утицаја.
Категорија Б (друга категорија) – мала и средња предузећа, која могу имати мањи – локални
утицај на животну средину. Приликом редовног рада негативан утицај је у оквиру граничних
вредности.
У оквиру делатности (производном процесу) могу се користити и складиштити материје које могу
имати негативан утицај у ванредним околностима. У случају удеса могуће краткотрајно присуство
мање количине штетних материја. Ниво буке је у оквиру дозвољених вредности (55–60 dB).
Лоцирају се на рубним деловима стамбених зона (насеља), на удаљености од 50 до 100 m од
стамбених објеката, тако да не изазивају непријатности суседству, на површинама величине до 2
хектара. У ову категорију предузећа спадају веће електромеханичарске радионице, прерада
пластичних маса, израда производа од дрвета, стакла, папира, коже, гуме и текстила, стоваришта
грађевинског материјала и др. За ова предузећа примењује се листа II пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину (према Уредби о утврђивању листе I пројеката, за
које је обавезна израда процена утицаја на животну средину и листе II пројеката, за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08).
Категорија В (трећа категорија)– предузећа која могу имати релативан утицај на окружење на
локалном нивоу. У свом раду користе опасне материје, односно производе чврсти и течни отпад,
4

1 Заштитно одстојање представља најмање одстојање између извора опасности и најближег стамбеног
или другог осетљивог објекта. Изведено на основу смерница Савеза друштава за чистоћу ваздуха
Југославије (1987): "Заштитна одстојања између индустрије и стамбених насеља".
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јавља се средњи ниво буке (60–65 dB), или пружају услуге већем броју једновремених корисника.
У ову групу спадају тржни центри, већа складишта, велетрговине преко 5.000 m2, прехрамбена,
текстилна индустрија и др. Лоцирају се у оквиру радних зона, ван стамбеног насеља (минимално
200 m удаљености од стамбених објеката), на површинама већим од 2 хектара, тако да на том
растојању и на тој површини не изазивају непријатност суседству. Негативан утицај спречавају
или ублажавају применом активних и пасивних мера заштите – израдом заштитних зелених
појасева, уградњом постројења за пречишћавање вода, филтера за ваздух, правилним
складиштењем сировина и отпада, применом мере звучне изолације – изградњом звучних
баријера, применом мера заштите на раду, противпожарних мера и др. За предузећа из ove
категорије, примењује се листа I пројеката за које је обавезна израда процена утицаја на животну
средину (према Уредби о утврђивању листе I пројеката, за које је обавезна израда процена утицаја
на животну средину и листе II пројеката, за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 114/08).
Категорија Г – предузећа која могу имати утицај на животну средину на нивоу градског подручја
(интрарегионални ниво утицаја). У свом раду користе веће количине токсичних материја. Постоји
ризик од хемијског удеса. Овој групи припадају металопрерађивачка индустрија, хемијска
индустрија, фармацеутска индустрија, веће кланице и већи комплекси прехрамбене индустрије.
Због свог негативног утицаја предузећа из ове категорије се лоцирају на већој удаљености
(минимално 800 m) од стамбених зона (насеља).
Категорија Д – велика предузећа (комплекси), која могу имати регионални (међурегионални)
утицај на животну средину (базна хемија, енергетика, петрохемија, железаре и др.). У раду
користе и продукују веће количине опасних и токсичних материја. Неопходна је перманентна
примена мера заштите, док због свог нивоа еколошког оптерећења захтевају посебне локације у
оквиру појединачних просторно заокружених комплекса, на већој удаљености (минимално 2 km)
од стамбених зона (објеката и насеља). Ризик од удеса је велики, док је ниво буке јако висок –
изнад 70 dB. На планском подручју не постоје предузећа из ове категорије.
5.3.9. Мере заштите од елементарних непогода
Елементарне непогоде се могу манифестовати као сеизмичка разарања, поплаве и буице, пожари и
експлозије, отварање клизишта и др. које могу утицати неповољно на становнике и добра.
Неопходно је да се скупом урбанистичких и грађевинских мера одговори потребама заштите и то
пре свега у циљу смањења дејстава евентуалног разарања, односно обима и степена разарања
физичких структура. Због тога је при планирању обезбеђена примена и реализација мера заштите
од елементарних и других непогода.
5.3.10 Превентивне мере заштите од ветра
Прeвeнтивнe мeрe подразумевају:
- грађевинско-техничке мере које треба примењивати код изградње објеката у односу на дату
ружу ветрова,
- забрана сече шумског земљишта и других зелених површина са високим растињем у оквиру
граница обухвата кao и пoдизaњe нoвих.
5.3.11. Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферијија
Прeвeнтивнe мeрe подразумевају:
- уређење и одржавање саобраћајних површина,
- уређење и одржавање водених површина и објеката,
- сваки објекат мора бити опремљен громобранском инсталацијом.
5.3.12. Мере заштите од екплозије и пожара
Планом се дефинишу посебни услови у функцији заштите од експлозије и пожара, међу којима су
и услови добијени од стране РС МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне
ситуације у Шапцу, 07/33, број 217-1/61/13 од 21.02.2013.г.:

Саобраћајнице пројектовати на тај начин да се обезбеди несметана евакуација, на основу
члана 29. и 41. Закона о заштитити од пожара („Сл.гласник РС“, бр. 111/09),
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Приступне саобраћајнице и платое око објеката пројектовати за несметан прилаз
ватрогасних возила, на основу Правилника о техничким нормативима за приступне путеве,
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика
(“Сл.лист СФРЈ“, бр. 8/95),
Предвидети спољашњу хидрантску мрежу цевног развода минимум Ø 100 са надземним
хирантима, уколико исти ометају саобраћај дозвољава се постављање подземних хидраната, на
основу Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара
(“Сл.лист СФРЈ“, бр. 30/91)
Уколико се у објектима планира производња или складиштење запаљивих течности или
гасова, потребно је прибавити сагласност на предложену локацију објекта у складу са законом
о експлозивним материјалима, запаљивим течностима и гасовима („Сл.гласник СРС“, бр.
44/77, 45/84 и 18/89)
Накнадно прибавити услове за пројектовање објеката
Предвидети и друге мере заштите од пожара предвиђене важећим прописима.

Објекте за смештај запаљивих течности и гаса, хемијски опасних и експлозивних материја
планирати на удаљености неопходној да се у случају пожара или експлозије не доводе у питање
безбедност грађана или проузрокује велика материјална штета.
5.3.13. Критеријуми заштите животне средине од негативних утицаја индустрије унутар зона
становања
Унутар зоне становања није могућа реализација пројеката наведених у листи I Уредбе о
утврђивању листе и пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе објеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гл. РС бр 114/08), као ни следећих пројеката
из листе:

сви пројекти наведени под тачком 2. Екстрактивна индустрија

сви пројекти наведени под тачком 3. Производња енергије

сви пројекти наведени под тачком 6. Производња и прерада метала

сви пројекти наведени под тачком 7. Индустријска прерада метала,

сви пројекти наведени под тачком 8. Хемијска индустрија,

сви пројекти наведени под тачком 10. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира,

сви пројекти наведени под тачком 13. Други пројекти
5.3.14.Критеријуми заштите животне средине од негативних утицаја пољопривреде
Утврђују се минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточних фарми и
објеката у суседству, и то од стамбених зграда 200 метара, од државних путева Iб реда 200
метара, од речних токова 200 метара и од изворишта водоснабдевања 800 метара. Наведена
одстојања могу бити и већа ако то покаже анализа утицаја на животну средину за фарме са преко
500 условних грла.
5.3.15.Планска ограничења
Стратегија одрживог развоја Шапца из 2010. налаже да друштвени и просторни развој Шапца буде
у служби заштите животне средине. То значи да у свим развојним програмима организација,
предузећа и целокупне заједнице приоритет треба да буде заштита животне средине.
За индустријске и друге објекте који технолошким процесом производње емитују штетне материја
у животну средину, (предвиђа се смањење загађења и довођење емисија загађујућих материја у
границе прописане законима и подзаконским актима), морају планирати рекунструкције и
осавремењивање опреме у смислу уградње уређаја и опреме која доприноси смањењу загађења.

6. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ
ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ
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ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА
ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ДРУГИХ РАДОВА, У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ

У складу са "Планом заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде урбанистичког
(генералног) плана Шапца" који је израдио Завод за заштиту споменика културе "Ваљево", на подручју
обухвата ИД ПДР, нема објеката за које је потребно радити конзерваторске услове.
7. ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ, У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ
Кретање хендикепираних и других лица са посебним потребама: У јавним објектима (школама,
установама, здравственим објектима и др.), обавезно се мора омогућити несметан приступ,
кретање и рад, особама са инвалидитетом, у складу са Законом о планирању и изградњи и
Правилник о техничким стандардима приступачности ("сл. гласник рс", бр. 19/2012) Објекти у
којима се пружају и друге врсте услуга (трговине, сервиси и сл.), морају бити обезбеђени у
складу са важећим прописима за кретање хендикепираних и лица са посебним потребама.
8. MЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније
експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је
применити следеће мере:
− приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката;
− користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката
(полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.);
− у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете
употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
− постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне
елементе где техничке могућности то дозвољавају;
-постављати топлотне пумпе уз коришћење геотемналних потенцијала
− код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за
регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.
Могуће мерe за унапређење енергетске ефикасности система климатизације, грејања и хлађења
укључују:
Замена стандардних котлова нискотемпературним или кондензационим котловима
• Примена нискотемпературних система грејања
• Примена високотемпературних система хлађења
• Повраћај топлоте из отпадног ваздуха у системима вентилације и климатизације
• Природно проветравање
• Припрема потрошне топле воде помоћу енергије сунца
• Припрема потрошне топле воде помоћу топлотних пумпи које као извор топлоте користе
топлоту отпадне воде
• Примена инвертерских уређаја за хлађење простора
• Примена топлотних пумпи у пасивном режиму рада за пасивно хлађење
• Искориштење отпадне топлоте са кондензатора расхладних агрегата за загревање потрошне
топле воде
• Обезбедити предгревање ваздуха у зимском периоду за радтоплотне пумпе ваздух – вода,
укопавањем доводног канала за ваздух
• Обезбедити предгревање спољњег ваздуха за сагоревање топлотом димних гасова уградњом
димљака са коаксијалном цеви
• Топлотна изолација неизолованих делова система
• Домаћинско руковање, употреба и одржавање система за грејање, хлађење, вентилацију и
припрему санитарне топле воде
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Објекти који уживају неки вид заштите имају посебан третман у смислу постављања
услова енергетске ефикасности. Објекти народног градитељсктва и они који су новопланирани у
зонама руралног становања треба да имају прозоре и врата од дрвета и природних амтеријала,
чиме се не спостиже задовољавајућа енергетска ефикасност у смислу да такви објекти не могу да
имају катерогорију Ц, али је у овом случају приоритет задржавање традиционалног начина
градње и уклапање у амбијент руралног подручја.

9. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА
ПАРЦЕЛА
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;
- свака парцела мора имати улични фронт на постојећој или планираној регулацији улице, због
чега се не дозвољава формирање приватних пролаза и парцела у баштама;
- утврђују се минимални и максимални критеријуми за формирање грађевинских парцела за
изградњу различитих типова објеката;
- задржавају се постојеће катастарске парцеле које својим обликом, површином и ширином
уличног фронта задовољавају критеријуме за формирање грађевинских
парцела за изградњу појединих типова објеката;
- парцела се може објединити са суседном ако се налазе у оквиру исте намене и ако се тиме
стварају повољнији услови за реализацију;
- препорука је да се припајају катастарске парцеле у случајевима када својим обликом,
површином или ширином уличног фронта не задовољавају критеријуме за уређење и
изградњу планираних садржаја или функционалности целине; затим, и када су две катастарске
парцеле у власништву једног корисника, а једна од њих је у дубини блока, те је на њој, због
неприступачности, онемогућена изградња самосталног објекта; такође, и када су две
катастарске парцеле различитих 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
обавезно се спајају са суседним катастарским парцелама, а након тога се земљиште дели на
нове грађевинске парцеле према утврђеним условима; изузетак је формирање парцеле ради
легализације објекта;
- обавезно се задржавају границе парцеле које су уједно и границе зона различитих намена,
изузев ради легализације објекта и обезбеђења минималног пролаза око објекта;
- образована грађевинска парцела не испуњава услове за издавање локацијске дозволе када
нема обезбеђен приступ са реализоване јавне саобраћајне површине;
реализација започиње потврђивањем пројекта парцелације планиране саобраћајнице, што се
сматра неопходним условом за изградњу приступа.
9.1. Израда Пројеката препарцелације и парцелације
На основу Плана генералне регулације „Поцерски Причиновић“ ће се радити Пројекти
препарцелације и парцелације у складу са Законом.
На основу овог плана (изузев површина планираних за даљу планску разраду) радиће се Пројекти
парцелације и препарцелације којима ће се дефинисати парцеле а потом ће се радити Урбанистички
пројекти за изградњу, где је то дефинисано овим планским документом.
9.2. Пројекат исправке граница суседних парцела
На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле врши се исправка граница суседних
парцела, у складу са Законом.

10. ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
10.1. Издaвaњe локацијске дозволе
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Издавање локацијске дозволе у зонама за кoje није oбaвeзнo дoнoшeњe Плана детаљне
регулације и Урбанистичког пројекта
Локацијска дозвола се издаје на основу Плана генералне регулације „Поцерски Причиновић“ за делове
територије у обухвату плана, за које није предвиђено обавезно доношење плана детаљне регулације и
израда Урбанистичког пројекта.
Издавање локацијске дозволе у зонама за кoje је oбaвeзнo дoнoшeњe Плaнa детаљне
регулације
Локацијска дозвола се издаје на основу Плана детаљне регулације.
Издавање локацијске дозволе за објекте и комплексе
за кoje је oбaвeзна израда
Урбанистичког пројекта
Уколико је Планом генералне регулације „Поцерски Причиновић“ предвиђена израда урбанистичког
пројекта, локацијска дозвола се издаје на основу Плана генералне регулације“ Поцерски
Причиновић“ и урбанистичког пројекта.
Уколико је Планом генералне регулације „Поцерски Причиновић“ предвиђено обавезно доношење
Плана детаљне регулације, а у оквиру њега и израда Урбанистичког пројекта Локацијска дозвола ће се
издати на основу Плана детаљне регулације (који ће се претходно донети) и Урбанистичког пројекта.
Издавање локацијске дозволе за објекте и комплексе који се налазе у границама важећих планова
Локацијска дозвола се издаје на основу преиспитаног и важећег урбанистичког плана, у складу са
истим уколико њихове одредбе нису у супротности са одредбама Плана.
У случају да плановима нису дефинисани сви услови за градњу, (или су поједине одредбе стављене
ван снаге овим Планом) за недостајуће услове ће се примењивати одредбе овог Плана у складу са
правилима грађења и правилима уређења за типичну насељску целину која се налази у обухвату
(правила за паркирање, зелене површине, општи услови за изградњу објеката и др.).
10.2. Зaхтeви зa изрaдoм дoдaтнe дoкумeнтaциje

Зa oбjeктe и комплексе кojи су oд интeрeсa зa рaзвoj, урeђeњe и aфирмaциjу пojeдиних
лoкaциja и цeлинa нa пoдручjу, Плaнa 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 архитекторнских или урбанистичких конкурса за
одређене локације и објекте

Обавезна је израда Програма постављања привремених објеката на јавном земљишту којим
ће се дефинисати, између осталог и тип привременог објекта, његова површина, намена и др.
Програм треба да обухвати киоске, летње баште, аутобуска стајалишта, артеске чесме са пратећим
мобилијаром, информационе и рекламне паное и витрине, покретне тезге и сл, као и локације
привремених објеката планираних за уклањање.

Код накнадне израде елабората, студија и слично, уколико се истим дефинишу услови који
су контрадикторни одредбама овог Плана, одредбе овог Плана се морају усагласити са истим.
10.3. Разрада услова дефинисних Планом
Приликом издавања Локацијске дозволе и израде Планова детаљне регулације, Измена и допуна
урбанистичких планова,Урбанистичких пројеката и Пројеката препарцелације и парцелације,
неопходно је поштовање свих услова дефинисаних планом.
10.4. Постојећа планска документација и став према стеченим обавезама
По претходним законима рађени су ДУП-ови и РП-ови који су преиспитани у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 47/2003 и 34/06). Ови планови су
остали на снази, одлукама о преиспитивању, углавном у делу који је дефинисао саобраћајне
Површине, а поједини уколико нису садржали елементе на основу којих би се задржали у
потпуности или делимично, нису преиспитани, односно стављени су ван снаге.
Планска документа на подручју Поцерског Причиновића:

52

ПГР „ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ“
-Урбанистички Пројекат за изградњу комуналне инфраструктуре у насељу П. Причиновић („Сл.
Лист општине Шабац“, број 3/2000) који је преиспитан Одлуком о преиспитивању Урбанистичког
Пројекта за изградњу комуналне инфраструктуре у насељу П. Причиновић ( „Сл. лист општине
Шабац“, број 18/03) *План стављен ван снаге;
-Детаљни урбанистички план “МЗ Летњиковац” у Шапцу, („Сл. лист општине Шабац“, број
21/95) који је преиспитан Одлуком о преиспитивању Детаљног урбанистичког плана “МЗ
Летњиковац” у Шапцу ( „Сл. лист општине Шабац“, број 26/01 ,18/03 и 35/04 ). *План стављен ван
снаге;
-Урбанистички пројекат за изградњу комуналне инфраструктуре у блоку улица Касарска,
Омладинска, Вука Цвијановића, Лазара Петровића и делу улице Рада Кончара у П. Причиновићу
који је преиспитан Одлуком о преиспитивању делова донетих урбанистичких пројеката који у
свом саставу не садрже јавне површине који се могу примењивати до доношења нових
урбанистичких планова ( „Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). *План стављен ван снаге;
-Урбанистички пројекат потисног вода за формирање водоводног прстена између насеља
Поцерски Причиновић и Јевремовац, који је преиспитан Одлуком о преиспитивању делова
донетих урбанистичких пројеката који у свом саставу не садрже јавне површине који се могу
примењивати до доношења нових урбанистичких планова ( „Сл. лист општине Шабац“, број
18/03). *План стављен ван снаге;
-Регулациони план примарних инсталација водовода и канализацијеу насељу Поцерски
Причиновић, који је преиспитан одлуком о регулационим плановима инсталација водовода и
канализације у Шапцу, који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова (
„Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). *План стављен ван снаге;
-Регулациони план за изградњу далековода 110kV ТС 2 “Шабац 2” - ТС “Шабац 13” у Шапцу,
који је преиспитан одлуком о одређивању делова Регулационог плана за изградњу далековода
110kV ТС 2 “Шабац 2” - ТС “Шабац 13” у Шапцу који се могу примењивати до доношења нових
урбанистичких планова ( „Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). * План стављен ван снаге уграђен је у ПГР;
Oсим прeиспитaних и вaжeћих урбaнистичких плaнoвa, рaђeни су и Урбaнистички прojeкти кojи
су били урбaнистички плaнoви у моменту израде, и прeиспитaни су у складу са тада важећим
Законом. Укoликo су пoтрeбнe мaњe измeнe Урбaнистичких прojeкaтa (дeлимичнa oдступaњa oд
гaбaритa, прoмeнa нaмeнe кoja je у склaду сa oснoвнoм и сл.) примeњивaћe сe Прaвилa грaђeњa зa
типичну нaсeљску цeлину у кojoj сe нaлaзe и услови за изградњу комуналне инфраструктуре.
Урбанистички пројекти:
-Урбанистички Пројекат за изградњу стамбених објеката на к.п. 575/1,575/10 и 575/11 К.О. П.
Причиновић („Сл. Лист општине Шабац“, број 23/96 ), који је преиспитан Одлуком о одређивању
делова донетих урбанистичких пројеката који у свом саставу не садрже јавне површине који се
могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова ( „Сл. лист општине Шабац“, број
18/03). *УП стављен ван снаге;
-Урбанистички Пројекат за изградњу стамбеног објекта и регулисање статуса дела стамбеног објекта
на к.п. 81/1 К.О. П. Причиновић („Сл. Лист општине Шабац“, број 23/96), који је преиспитан
Одлуком о одређивању делова донетих урбанистичких пројеката који у свом саставу не садрже
јавне површине који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова ( „Сл. лист
општине Шабац“, број 18/03). *УП стављен ван снаге;
-Урбанистички Пројекат за изграђени спојни ТТ кабл од ЧАТЦ “Шабац” - ПАТЦ “П. Причиновић” КАТЦ “Г. Врањска” („Сл. Лист општине Шабац“, број 30/97), који је преиспитан Одлуком о
одређивању урбанистичких пројеката за изградњу електроенергетских и телекомуникационих
објеката који се могу примењивати до доношења новог урбанистичког плана ( „Сл. лист општине
Шабац“, број 18/03). *УП стављен ван снаге - реализован;
-Урбанистички Пројекат за изграђену месну ТТ мрежу насеља П. Причиновић и Летњиковац („Сл.
Лист општине Шабац“, број 30/97) , који је преиспитан Одлуком о одређивању урбанистичких
пројеката за изградњу електроенергетских и телекомуникационих објеката који се могу
примењивати до доношења новог урбанистичког плана ( „Сл. лист општине Шабац“, број 18/03).
*УП снаге - реализован;
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-Урбанистички Пројекат за уређење простора на к.п. 35/2, 35/3 и деловима 35/1, 35/5, 35/7, 35/8 и
35/14 К.О. П. Причиновић („Сл. Лист општине Шабац“, број 16/99), који је преиспитан Одлуком о
одређивању делова донетих урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже јавне површине
који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова ( „Сл. лист општине
Шабац“, број 18/03). УП стављен ван снаге уграђен је у ПГР;
-Урбанистички Пројекат за изградњу пословног комплекса на к.п. бр. 724/1 К.О. П. Причиновић у П.
Причиновићу („Сл. Лист општине Шабац“, број 22/99), који је преиспитан Одлуком о одређивању
делова донетих урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже јавне површине који се могу
примењивати до доношења нових урбанистичких планова ( „Сл. лист општине Шабац“, број
18/03). *УП стављен ван снаге;
-Урбанистички Пројекат за уређење простора на к.п. 61/13 и 61/46 К.О. П. Причиновић („Сл. Лист
општине Шабац“, број 5/02), који је преиспитан Одлуком о одређивању делова донетих
урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже јавне површине који се могу примењивати до
доношења нових урбанистичких планова ( „Сл. лист општине Шабац“, број 18/03). *УП стављен
ван снаге;
-Урбанистички Пројекат потисног вода за формирање водоводног прстена између насеља К.О. П.
Причиновић и Јевремовац („Сл. Лист општине Шабац“, број 5/02), који је преиспитан Одлуком о
одређивању делова донетих урбанистичких пројеката који у свом саставу садрже јавне површине
који се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова ( „Сл. лист општине
Шабац“, број 18/03). *УП стављен ван снаге;
-УП "КОКТЕЛ" за препарцелацију к.п. 979, 980, 982 И 1083 са условима за легализацију објеката
на к.п. 979, 980 И 1014/1 КО П. Причиновић; *План важи;
-УП примарног канализационог колектора од новог моста до ЦППОВ, канализационе црпне
станице и пратећих објеката у Шапцу; *УП стављен ван снаге;
-УП за изградњу примарног и секундарног фекалног канализационог колектора на деоници улице
М.Тита у П.Причиновићу (деоница од ул.Ђорђа Јовановића до ул.Роберта Толингера); *УП важи;
-УП за изградњу водовода и канализације у ул. Роберта Толингера са гравитирајућим улицама у П.
Причиновићу; *УП стављен ван снаге;
-УП за изградњу фекалне канализационе мреже у ул. Исаила Максића, Јове Благојевић, Нова 2,
Новопројектована и делом ул. Вилијема Шекспира у П. Причиновићу; *План стављен ван снаге;
-УП за изградњу водоводне и канализационе мреже у ул. Панчићева у П. Причиновићу. * УП стављен
ван снаге - уграђен је у ПГР;
-УП за изградњу фекалне канализације у ул. Војвођанској у П. Причиновићу; -УП за изградњу
фекалне канализације у блоку улица Маршала Тита, Роберта Толингера и Ђуре Пуцара у
П.Причиновићу; *УП стављен ван снаге;
-УП за изградњу канализацијеу улици Јована Томића – Белова у П.Причиновићу; *УП стављен ван
снаге;
-УП за изградњу дистрибутивне (секундарне) водоводне мреже у насељу П. Причиновић; *УП
стављен ван снаге;
-УП за изградњу амбуланте, апотеке и канцеларије месне заједнице на к.п. 20/2 КО П. Причиновић;
*УП важи;
-УП за изградњу гасоводне мреже у М.З. П.Причиновић; *УП стављен ван снаге;
-УП за изградњу потисног вода - веза П. Причиновић - Мала Врањска; *УП важи;
-УП за изградњу секундарне водоводне мреже у улицама Ђурђевданска, пуковника Крсте Смиљанића,
Нова 5 и Посавска у Поцерском Причиновићу; *УП стављен ван снаге;
-УП за изградњу водовода и канализација у улицама Анђелије Лазаревић и Ивана Шаиновића; *УП
стављен ван снаге;
-УП за изградњу амбуланте, апотеке и канцеларије месне заједнице на к.п. 20/2 КО П. Причиновић
*УП важи;
-УП за изградњу - проширење комплекса млекаре "Миловановић" на к.п. 457/3 и 461 КО П.
Причиновић; *УП стављен ван снаге;
-УП „Регионални Центар на к.п. 22/2 К.О.Причиновић“ *УП стављен ван снаге – реализован;
Постојећи урбанистички планови, или њихови делови се примењују уколико је тако дефинисано
овим Планом.
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Измене и допуне урбанистичких планова ће се радити у складу са одредбама овог Плана.
Урбанистички планови који су задржани у делу који дефинише јавне површине, а услови
изградње осталог земљишта стављени ван снаге, примењиваће се правила грађења по ТНЦ,
дефинисаним овим Планом.
У случају да је потребно дефинисати додатне трасе инфраструктурних инсталација у оквиру
важећих урбанистичких планова, исти ће се разрадити израдом Урбанистичких пројеката, у
оквиру дефинисаних јавних површина.
Уколико су у важаћим планским документима нижег реда, у правилима грађења прецизно
дефинисане делатности које се могу обављати у објектима, исте ће се сматрати као препорука,
односно примењиваће се одредбе овог Плана.
10.5. Израда планова детаљне регулације
Спрoвoђeњe oвoг Плaнa ће се oдвиjaти кoнтинуирaнo, штo oбaвeзуje нa стaлну сaрaдњу свих
субjeката у урбaнистичкo-плaнeрскoм пoступку, припрeми и урeђeњу зeмљиштa зa изгрaдњу,
изгрaдњи инфрaструктурe и кoмунaлнoг oпрeмaњa и другим мeрaмa пoлитикe урeђeњa прoстoрa.
Oствaривaњe циљeвa рaзвoja и кoнцeпциje кoришћeњa прoстoрa спрoвoдићe сe крoз трajнo прaћeњe
и истрaживaњe oднoсa и пojaвa у прoстoру и oдгoвaрajућoм oргaнизaциjoм цeлoкупнoг систeмa
урбaнистичкoг урeђeњa и зaштитe живoтнe срeдинe у пoдручjу oбухвaтa плaнa. Зa прaћeњe и
нaдзoр нaд спрoвoђeњeм Плaнa надлежни су oргaни лoкaлнe сaмoупрaвe.
У Плану генералне регулације „Поцерски Причиновић“ дефинисане су зоне предвиђене за обавезну
израду Планова детаљне регулације.
Приликом израде планова детаљне регулације може бити мањих одступања граница истих у односу на
зоне предвиђене ПГР-ом за даљу планску разраду, и то у рубним деловима зоне (граничне парцеле).
Уколико се укаже потреба, могу се радити Планови детаљне регулације и у другим зонама које нису
дефинисане у графичком прилогу.
Планове детаљне регулације је неоходно радити ради дефинисања површина јавних намена и осталих
потребних услова и параметара.
Урбaнистички услoви изгрaдњe нaвeдeни у oвoм Плaну, приликом израде Планова детаљне
регулације, мoгу сe дeтaљниje рaзрaдити и прилагодити конкретном случају, ако за то постоји
потреба у оквиру дефинисаних максималних и минималних вредности.
У оквиру зона предвиђених за обавезну израду Планова детаљне регулације приказани су оквирно
коридори будућих саобраћајних површина. Приликом израде Планова детаљне регулације може
бити одступања од ових коридора, при чему ће се трасе саобраћајних површина прецизно
дефинисати истим.
У оквиру зона за обавезну израду Планова детаљне регулације, као и урбанистичких планова који се
делимично примењују, дефинисане су обавезујуће намене, односно типичне насељске целине или су
исте дефинисане табеларно, у графичком прилогу. Прецизна припадност одговарајућој намени,
односно типичној насељској целини је дефинисана адекватном шрафуром и то на локацијама јавних
објеката и комплекса, а у делу и осталих намена, односно типичних насељских целина (заштитно
зеленило, становање и сл.).
У оквиру зона за обавезну израду Планова детаљне регулације, где је припадност парцеле, блока или
дела блока одређеној намени, односно ТНЦ прецизно дефинисана, може се кориговати иста само у
делу где се граниче различите намене, односно ТНЦ а разграничење се постиже приликом
дефинисања јавне саобраћајне површине.
За делове територије, где није прецизно дефинисана намена, односно припадност одређеној
типичној насељској целини а у оквиру граница важеће планске документације, која се задржава или
делимично задржава, као и зона предвиђених за обавезну израду Планова детаљне регулације,
могуће намене, односно типичне насељске целине су приказане табеларно и то доминантна намена
у смислу површине коју захвата, као и могуће компатибилне намене на осталом простору.
Обавеза је да се за сву линијску комуналну и саобраћајну инфраструктуру изван грађевинског реона
раде Планови детаљне регулације у колико није није дефинисана регулација, тј. повшина јавне
намене.
Приликом измена и допуна урбанистичких планова, примењују се услови дефинисани Планом
генералне регулације „Поцерски Причиновић“.
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Приликом израде Планова детаљне регулације могуће је извршити делимичну корекцију дефинисаних
услова у смислу померања грађевинске линије која не може бити ближа регулационој од оне која је
дефинисана Планом генералне регулације Шабац, уколико не долази до драстичног одступања од
преовлађујуће грађевинске линије у улици или том делу ул. и уколико урбанистичко решење то
захтева . У случају да графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија она ће се дефинисати
приликом израде ПДР-е или Урбанистичких пројеката за појединачне локације.
Код једновременог решавања дела блока могу се дефинисати и други услови израдом Плана детаљне
регулације у оквиру максимално дефинисаних густина ст/hа.
Сва одступања морају бити у складу са правилима струке и законским прописима, подзаконским
актима и важећим нормативима.
Приликом измена и допуна урбанистичких планова није дозвољено укидање прaвaцa примaрнe
сaoбрaћajнe мрeжe и примaрних инфрaструктурних кoридoрa.
Дефинише се забрана градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката у зонама
планираним за израду Планова детаљне регулације, до усвајања истих.
У Плану генералне регулације „Поцерски Причиновић“ су дефинисане зоне за обавезну
израду Планова детаљне регулације, као и локације за које је неопходна израда Урбанистичких
пројеката. Може бити мањих одступања од граница зона предвиђених за израду Планова детаљне
регулације у рубним деловима зоне (граничне парцеле). Такође је дозвољено у стамбеним зонама
које су планиране за израду Планова детаљне регулације да се издају локацијске дозволе за парцеле
које имају директан приступ на јавну површину пре израде или завршетка тих планова.
Планови детаљне регулације се могу радити и у другим деловима Плана генералне
регулације, уколико се укаже потреба за истим.
10.6. Рокови израде Планова детаљне регулације
Израда Планова детаљне регулације ће се у складу са финансијским могућностима, обављати у
наредном периоду до 2020.г.
Планови детаљне регулације се могу радити и у другим деловима Плана генералне регулације,
уколико се укаже потреба за истим.
10.7. Израда Урбанистичких пројеката
У Плану генералне регулације „Поцерски Причиновић“су дефинисане локације за обавезну израду
Урбанистичких пројеката.
Приликом израде Урбанистичког пројекта могуће је извршити делимичну корекцију дефинисаних
услова у смислу померања грађевинске линије која не може бити ближа регулационој од оне која је
дефинисана Планом генералне регулације Шабац, уколико не долази до значајнијег одступања од
преовлађујуће грађевинске линије у улици или том делу улице, уколико урбанистичко решење то
захтева. У случају да графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија она ће се дефинисати
приликом израде Плана детаљне регулације/Урбанистичког пројекта.
Сва одступања морају бити у складу са правилима струке и законским прописима, подзаконским
актима и важећим нормативима.
Урбанистички пројекти за појединачне објекте и комплексе, који се морају радити у
зонама и локацијама приказани су у поглављу 3.2.Посебна Правила за Уређење и
Грађење.
Такође, Урбанистички пројекти се морају радити:
-За изградњу саобраћајне мреже са дефинисаном регулацијом, која се не мења.
-за изградњу комуналне инфраструктуре –дефинисано у тачки Инфраструктурна мрежа и објекти .
Уколико је простор дефинисан за даљу планску разраду (израда Плана детаљне регулације а
дефинисана и обавеза израде Урбанистичког пројекта за појединачне локације, прво ће се радити
План детаљне регулације па након тога Урбанистички пројекат, ако то није другачије дефинисано.
Урбанистички пројекат се израђује на једној или више катастарских парцела у складу са Законом о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 и 24/2011).
10.8. Инфрaструктурна мрежа и објекти
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Мeстo и нaчин oпрeмaњa зeмљиштa саобраћајном и комуналном инфрaструктурнoм мрeжoм
прикaзaни су нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa Плaнa кojи утврђуjу услoвe изгрaдњe
инфрaструктурнe мрeжe, a oписaни су и у oдгoвaрajућим пoглaвљимa тeкстуaлнoг дeлa Плaнa.
У зонама које су предвиђене за израду Планова детаљне регулације услови изградње
инфраструктурне мреже и објеката дефинисаће се истим.
У зонама које нису предвиђене за даљу планску разраду, за постојеће саобраћајне површине које
немају довољну регулациону ширину дефинисану Планом генералне регулације, као и изградњу
нових саобраћајних површина, на основу овог плана радиће се Пројекти препарцелације и
парцелације, а након формирања грађевинских парцела Урбанистички пројекти за изградњу истих.
Ове саобраћајнице су овим Планом дефинисане у поглављу „Саобраћај“.
У зонама за које постоје важећи урбанистички планови у делу јавних саобраћаних површина на
основу истих ће се радити Пројекти препарцелације и парцелације.
У оквиру Урбанистичких пројеката дефинисаће се трасе комуналних инфраструктурних водова
(водовод, канализација, ТТ инсталације, ЕЕ инсталације, гасовод, и др.)
У зонама које нису предвиђене за даљу планску разраду, за саобраћајне површине где је
регулациона ширина формирана у складу са законским прописима, услови изградње и доградње
саобраћајних површина (тротоари, канали за одвођење атмосферских вода и др.), као и
дефинисање траса комуналних инсталација, потребна је израда Урбанистичких пројеката у склaду
сa Зaкoнoм и другим прoписимa, услoвимa дeфинисaним Плaнoм генералне регулације за насеље
Поцерски Причиновић и могуће другe дoкумeнтaциje која се односи на изградњу исте.
Улице које су изведене, али у делу раскрснице немају изведене планиране радијусе тротоара за
несметано кретање пешака, у том делу ће се реализовати према Плану генералне регулације на
основу којег ће се радити Пројекат препарцелације и парцелације.
Услови изградње комуналне инфраструктуре се дефинишу кроз Планове детаљне регулације као и
Урбанистичким пројектима могуће је дефинисати исте израдом урбанистичких пројеката за изградњу
комуналне инфраструктуре, по потреби.
За дистрибутивне трафо-станице, гасне мерно-регулационе станице, објекте водоводне и
канализационе мреже, и др. комуналне комплексе, грађевинске парцеле ће се формирати на основу
Пројекта препарцелације и парцелације, а услови за изградњу истих ће се дефинисати кроз
Урбанистичке пројекте уколико нису дефинисани урбанистичким плановима, а налазе се у оквиру
јавних површина.
Примарна линијска комунална и саобраћајна инфраструктура ван грађевинског реона ће се
дефинисати кроз Планове детаљне регулације.
Линијска инфраструктура ван зона јавног земљишта, на приватном земљишту ће се градити на
основу уговора о установљавању права службености.
Приликoм изрaдe Урбaнистичких прojeкaтa зa изгрaдњу или доградњу сaoбрaћajнe, и кoмунaлнe
инфрaструктурнe мрeжe, мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђивaњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa
пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa,
имoвинскo прaвних oднoсa и др. Урбанистички пројекти ће се радити и за сву недостајућу
инфраструктуру.
10.9. Смернице за успостављање система зелених површина приликом израде урбанистичких
планова нижег реда
Нoрмaтиви плaнирaњa зeлeних пoвршинa кojи су дефинисани у правилима уређења и грађења
морају се поштовати.
Зeлeни фoнд и услoви кojи су дeфинисaни зa oдржaвaњe пoстojeћих и пoдизaњe плaнирaних зeлeних
пoвршинa, како на земљишту јавних намена, тако и на земљишту осталих намена, пoтпунo су рaвнoпрaвни
сa другим условима који су дефинисани овим планским документом.
Обавеза је реконструкције постојећих и формирање нових зелених површина а код потребе уклањања
постојећих стабала потребно је решење oдгoвaрajућeг градског oргaнa. Укoликo збoг тeхничких
мoгућнoсти зaсaди мoрajу бити уклoњeни, минимaлнo исти брoj сe мoрa кoмпeнзoвaти у нeпoсрeднoм
сусeдству. Такође је потребно израдити додатне пројекте хортикултуре на основу овог Плана, који би
омогућили његову имплементацију, а све са циљем заштите животне средине и ублажавања последица
климатских промена.
10.10. Максималан број стамбених јединица на грађевинској парцели
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У складу са густином становања, дефинише се максималан број стамбених јединица по грађевинској
парцели и исти параметар се мора поштовати код израде Планова детаљне регулације, и израде
Измена и допуна постојећих урбанистичких планова, Урбанистичких пројеката и издавања
локацијске
дозволе.
10.11. Локације за које је обавеза расписивања јавних архитектонских или урбанистичких
конкурса
Препорука је да се јавни архитектонских или урбанистички конкури раде за простор излетишта
Летњиковац.

11. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНСКОГ
ДОКУМЕНТА
11.1. Инжењерско-геолошки услови изградње објеката
Извод 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:
Генерална подела стенског масива на подручју општине Шабац као и територији у обухвату
Плана, може се извршити на везане и невезане стене, јер је то преовлађујућа
инжењерскогеолошка категорија. Према свим геотехничким карактеристикама, саставу и
физичко-механичким и водним својствима, све стенске масе одликују се релативно повољним
особинама са свих аспеката просторног и урбанистичког планирања и изградње.
Инжењерско-геолошка рејонизација терена
Подручје урбанистичког плана заузима зоне рејона: III и V; рејони су назначени на графичком
прилогу, који се у основи разликују по геолошкој грађи терена, морфолошким,
хидрогеолошким, па и сеизмичким условима. 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.
Рејон III
Инжењерскогеолошки рејон III обухвата мале површине у јужном делу обухвата плана, као
алувијалне равни водотока припадајућих овом простору. Терен је на надморској висини од
100.0-200.0 м, претежно брежуљкастог типа, са благим косинама, без посебно изражених
ерозионих прецеса, са присутним уобичајеним физичко-хемијским распадањем кваратарног
тла. Геолошку основу овог дела терена, представљају претежно седименти Плиоцена
заступљени глинама песком и шљунком. Карактеристика плиоценских наслага је висока
пластичност глинених слојева, односно прелазак у каолинске глине, са слојевима ситнозрног
песка високе заглињености, плавичасте и кобалт-сиве боје. Површински ниво овог рејона граде
седименти језерских тераса са два терасна нивоа, заступљени шљунковима и песковима и
прашинама, дебљине 5.0-10.0 м који су свуда заступљени на северу, истоку и југоистоку
терена. Местимично, у жљебовима водотока појављују се панонске глине и лапори са песком и
шљунком, сличних физичко-механичких својстава. Седименти језерских тераса претежно су
грубозрни, измешани, прослојени или раскинути прашинастим глинама, дебљине 5.0-6.0 м,
локално и 10.0 м. Добро су водопропусни, водозасићени, са формираним изданима, добро
носиви и слабо до средње деформабилни; глинени и прашинасти нивои јако су деформабилни и
слабо носиви. Осим ових квартарних наслага, у крајњој северозападној зони рејона појављују
се пролувијалне глине настале планарним кретањем и мешањем различитих генетских типова.
Пролувијуми се срећу на контакту са алувијалним наслагама, у подножју побрђа и
представљају глине ниске до средње пластичности, углавном тврде консистенције. У њима је
формирана издан чије се воде прихрањују из падавина, алувијалних и доњих терасних наслага.
Рејон V
Инжењерскогеолошки рејон V обухвата територију већег дела обухаћеног планом, а
представљен је алувијалном заравни између делова рејона IV, у терену са надморском висином
до 80,0 м. Геолошки профил терена изграђују алувијални седименти Саве, типа поводња,
плажа, корита и мртваја. Изграђени су од алевритских глина и пескова, локално шљунка, ређе
муљевитих секвенци. Дебљина алувијалних наслага је врло променљива, од једног метра, до
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десет метара у приобаљу Саве. Подину представљају језерске наслаге изграђене од прашина,
песка, шљунка секвенци или дебелих слојева глина. Основу овог дела терена, представљају
седименти Плиоцена, али и Панона, изграђени од глина и лапора, песка, шљунка и ређе
конгломерата. Дебљина алувијалних наслага врло је неуједначена, локално и до 50.0 м ближе
кориту Саве. Седименти алувиона су по правилу потпуно засићени водом, са формираном
отвореном издани средњег до великог капацитета, меки, стишљиви и слабо носиви.

11.2. Систем зелених површина
Функционално-просторна организација система зелених површина Шапца у третира реалне
територијалне могућности за подизање нових зелених површина, које ће, повезујући се са
постојећим, формирати систем зеленила.
Анализом и дијагнозом стања зеленила, проучавањем еколошких услова предложен је модел
система зеленила, који по својој структури треба да представља комбинацију зелених површина
мозаичног распореда и радијалних "клинова", који ће од периферије заћи дубоко у градско ткиво.
Мозаично распоређене зелене површине (парк, скверови) преко линеарног зеленила повезале би се
са радијал-ним зеленим масивима, а даље преко њих са приградским шумама, а све према студији
Систем зелених површина Шапца у оквиру Генералног Плана.
Територија обухвата Генералног Плана, са нормативног аспекта задовољава однос зелених
површина у м2 у односу на шире и уже градско подручје, али не задовољава у парковским
површинама (јавним површинама), будући да од препоручене величине парковских површина у
граду од 5м2 у Шапцу има 0,79 м2, а од препоручених 5 стабала по глави становника, у Шапцу има
0,6 стабала по становнику. Самим тим зеленило у приградским насељима има изузетан значај.
Постојећи систем карактерише уситњеност, неповезаност и неравномеран распоред зелених
површина. Продори зеленила у град немају везе са шумама у залеђу, а и саме шуме у залеђу нису
међусобно повезане. Такође у дугом временском периоду запостављено је њихово одржавање и
подизане. Изградња трајних и привремених објеката готово на свим постојећим или планом
предвиђеним зеленим површинама има за последицу њихову деградацију и губитак шансе за
реализацију целовитог система зеленила града што је претпоставка за остваривање његових
многобројних функција.
Формирање система зелених површина, за разлику од неких других сектора захтева деценије
усмереног рада. Главна одлика замисли уређења система зеленила је формирање заштитног зеленог
прстена око града и његово повезивање, преко зелених продора, са зеленим површинама уже
територије града. Планским решењем предвиђено је повезивање постојећих зелених површина и
њихово допуњавање у циљу формирања система зеленила града.
Постојеће шуме треба да добију статус градских и приградских шума са приоритетном заштитном и
рекреационом функцијом.
Постојеће регулације унапредити у смислу квалитетнијег одржавања постојећег зеленила, а такође
увести и нове линеарне засаде, где профил улице то омогућава. Веома је значајно да се и даље уводе
и негују травне баштице уз дрворедне засаде.
Поред нових саобраћајница, које су знатно ширих профила предлаже се садња обостраних дрвореда,
а у нешто ужим профилима саобраћајница - једнострани са вођењем рачуна да се првенствено саде
на јужним или западним експозицијама. Такође, прилазни путеви и петље и пратећи објекти уз њих
треба обавезно да буду озелењени, а они и представљају главне елементе система зеленила, који ће
повезати шуме, забране и зеленило приградске зоне са централним деловима града.
Коридори за инфраструктуру, као линеарни елементи, могу да буду покривени травним
површинама, а делимично и ниским шибљем, што такође може да обезбеди повећање зелених
површина. На подручју ПГР-а «Поцерски Причиновић» ова врста зеленила има доминантну улогу
будући да би планираним озелењавањем коридора инфраструктуре била реализована значајна зелена
површина. Такође сегмент зеленог коридора дуж гасовода повезује зелени блок у оквиру стамбеног
насеља у оквиру ког је планирана 50% зелена површина у систем зеленила приградских насеља.
Стање деградације система зелених површина града и приградских насеља намеће потребу
спровођења ургентних мера као што су: уклањање привремених објеката и дивљих депонија са свих
категорија зелених површина; ревитализација и нега већ постојећих зелених површина; припреме за
спровођење мера неге и конверзије изданачких шума у виши узгојни облик; санирање клизишта;
пошумљавање на правцу дивље изградње;
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Реализација система зелених површина подразумева промену њиховог статуса од подређене у
примарну градску инфраструктуру.
За подручје које се налази у обухвату Плана, дефинишу се следећи услови:

обавезно је очување и подизање засада високе вегетације, као и формирање
уређених зелених површина,

дуж саобраћајница планирати подизање континуалног ивичног линеарног зеленила
састављеног од обостраних дрвореда високих лишћара, уз могућност формирања
линеарних ивичних травњака,

озеленети раскрснице - омогућити визуелну заштиту контактних зона и естетско
обликовање простора,

утврдити обавезу максималног уређења простора око свих јавних објеката и
припадајућих гађевинских парцела (посебно у вези декоративног озелењавања);
основу простора треба да чини добро урађен и негован травњак; озелењавање
планирати по највишим стандардима са применом декоративних врста
дендрофлоре; примењивати углавном аутохтоне врсте; избегавати врсте које су
детерминисане као алергене (тополе и сл.);

посебну пажњу обратити на уређење центара насеља;

предвидети обавезу уређења зелених површина на индивудиалним окућницама;

дефинисати површине форланда, ритова, бара, као јединствених елемента природе,
значајних за очување аутохтоне вегетације, орнитолошких локалитета и
потенцијала за очување биодивезитета;

уколико за то постоји моугћност, планом предвидети изгадњу бициклистичких и
пешачких стаза (тротоара) посебно због стварања услова за безбедније и брже
одвијање саобраћаја, али и због формирања зелених појасева између наведених
стаза и путева.
Дефинишу се и други услови за зелене и друге јавне површине:


подизање зелених површина ускладити са осталим наменама и интегрисати их у остале
садржаје насеља,
 постојеће дрвореде у регулацијама саобраћајница је неопходно максимално заштити;
локална управа треба да донесе одговарајући правилник и именује стручну службу која ће
се старати о стаблима и по потреби, дефинисати услове за њихово уклањање - без
одобрења надлежне службе, забрањује се сеча, орезивање и друга оштећења стабала;
постојеће дрвореде реконструисати и допунити новим садницама,
 улично зеленило формирати уз све саобраћајнице чији улични профили дозвољавају
формирање линијског зеленила; формирати једностране или двостране дрвореде, или
засаде од шибља, у зависности од ширине уличног профила,
 уколико се дрвореди подижу дуж путева у долинама водотока, чије су трасе
постављене паралелно или се укрштају са водотоцима, треба водити рачуна да саднице,
при наиласку великих вода задржавају земљиште, а не ометају протицај,
 у зонама централних насељских функција, као и на другим местима дуж улица могу се
формирати цветњаци,
 зелене површине око сеоског игралишта распоредити тако да створе сенку на јужним
експозицијама; зеленило треба да служи и као заштита од ветра и неповољних утицаја
намена на суседним парцелама,
 зелене површине у оквиру комплекса школе, треба да омогуће заштиту и изолацију од
саобраћаја и активности на суседним парцелама, па их је најбоље поставити по ободу
комплекса; њихов удео у укупној површини треба да износи минимално 30,0%,
 у зони проширења гробаља обезбедити заштитне појасеве зеленила према
саобраћајницама и суседним наменама; зону заштите гробља озеленити високим
растињем,
 јавне зелене површине унутар насеља, у зависности од њихове функције и намене,
уредити и опремити урбаним мобилијаром (стазе, клупе, осветљење, корпе за отпатке и
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сл.); уредити просторе око споменика културе и спомен обележја, аутобуских стајалишта
и опремити их урбаним мобилијаром.
11.3. Заштитне зоне и остали услови
`На простору који је обухваћен Планом генералне регулације «Поцерски Причиновић» постоје
дефинисане заштитне зоне инфраструктурних и комуналних објеката и инсталација, археолошких
локалитета, објеката посебне намене и других. Исти су ограничавајући фактор изградње.
Све зоне заштите су прецизно дефинисане у текстуалном делу Плана, као и условима од надлежних
предузећа, а у графичком прилогу су најважније и приказане.
Све заштитне зоне и услови дефинисани овим Планом се морају поштовати.
У поступку добијања локацијске дозволе, неопходно је за поједине локације и објекте израдити
додатне елаборате и/или прибавити додатне услове од надлежних институција (Завод за заштиту
споменика културе-Ваљево, и др. у зависности од локације и врсте објекта), у складу са Законом и
одредбама овог Плана.
Зоне заштите непокретних културних добара
Археологија - Сви археолошки локалитети дефинишу се мерама заштите од стране Завода за
заштиту споменика културе-Ваљево. У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони
радови спроводе се уз повећане мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите
(надлежног завода за заштиту споменика културе).
Објекти посебне намене
Војни комплекс - У обухвату плана налази се војни комплекс под називом „Леније“ који је третиран
као „перспективан“. Око перспективних војних комплекса дефинисане су зоне заштите. За овај
комплекс дефинисана је зона заштите од 50м.
Заштитне зоне канала
У циљу одржавања постојећих атмосферских канала и обезбеђења приступа механизације за
њихово одржавање канала , неопходно је ставити под заштитиу приступне стазе ширине по 5,0м са
обе стране канала , односно не дозволити никакву градњу у том појасу. Изузетак могу бити само
инфраструктурни објект, који неће угрозити стабилност косина канала, нити могућност приступа
каналу. За нове канале, присупне стазе су узете у обзир приликом дефинисања парцела за њихову
изградњу. Сви стали услови, који су дефинисани за заштитне коридоре постојећих канала,
примењиваће се и за планиране канале.
Заштитне зоне цевовода
- за примарне инсталације водовода са сваке стране од осовине цевовода 1,0 м, а где то није могуће
по 0,5 м са сваке стране цевовода уз посебне мере обезбеђења рова челичним подградама , у
случају паралеленог вођења са другим инсталацијама, односно минимано по 2,0м са обе стране
цевовода у случају изградње неког другог објекта уз обезбеђење рова челичним подградама;
-за секундане инсталације водовода – дубина цевовода са сваке стране од осовине цевовода (1,0м), а
минимално по 0,5 м са сваке стране цевовода за случајеве паралеленог вођења са другим
инсталацијама и минимално по 1,0 м са сваке стране у случају изградње неког другог објекта;
- за примарне и секундарне инсталације канализације,по + 1,0 м са сваке стране од осовине
цевовода, а где то није могуће по 0,5 м са сваке стране колектора уз посебне мере обезбеђења
рова челичним подградама у случају паралеленог вођења са другим инсталацијама, а минимално
2,0м са обе стране осовине колектора у случају изградње неког другогог објекта ;
Код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати следећи принципи
и критеријуми:
- Код подземних укрштања – укопавања истих, ове објекте водити кроз заштитне цеви тако да горња
ивица заштитних цеви мора бити на минимум 1,50 м испод нивелете дна нерегулисаних, као и на
мин. 0,80-1,00 м испод нивелете дна регулисаних корита на местима прелаза.
- Код траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона, због непознавања и
неизучености водног режима, те и немогућности одређивања резервних појасева и коридора
регулисаних корита, не планирати и не дозволити изградњу никаквих објеката у зонама речних
долина, без претходно обезбеђених хиролошко-хидрауличних подлога и прорачуна, Студија,
Генералних, Идејних и свих других за то неопходних техничких решења.
Заштитне зоне за високонапонске водове
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Заштитна зона у којој није дозвољена изградња пословно-стамбених објеката и засад биљки
високог растиња за далековод 110кV износи 30м(15,0м+15,0м).

Заштитна зона у којој није дозвољена изградња грађевинских објеката и засад биљки високог
растиња за далековод 35кV износи 15м(7,5м+7,5м).

Заштитна зона у којој није дозвољена изградња грађевинских објеката и засад биљки високог
растиња за далековод 20кV износи 10,0м(5,0м+5,0м).
Заштитне зоне за гасоводну мрежу и објекте
 магистрални гасовод (p = 50 bар) - 30 m обострано од ивице гасоводне цеви;
 дистрибутивна градска гасоводна мрежа (p = 6/12 bар) - 3 m обострано од ивице гасоводне цеви;
 дистрибутивна разводна гасоводна мрежа (p = 1/4 bар) - 1 m обострано од ивице гасоводне цеви;
 ГМРС - 1550 m у радијусу;
 МРС - 15 m у радијусу.
Заштитне зоне за топловодну мрежу и објекте
 заштитне цеви у које се постављају топловодне инсталације - 1 m обострано од ивице цеви.
Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније
Изградња објеката у заштитној зони антенских стубова (висина стуба и максимално 30м) је
дефинисана у правилима уређења и грађења.
За базне радио станице са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу)
дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње стамбених објеката, и
то: вредност висине стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30м и вредност од 30м за
стубове висине преко 30м. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима
мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела. Базне радио
станице са антенама се не могу постављати у зонама насељских центара нити у близини цркава у
радијусу од минимално 100м, и објеката који имају неки степен заштите као културно добро.
Зоне заштите производних објеката
Обавеза је формирања заштитне тампон зелене зоне у оквиру сопственог комплекса привредних
делатности и у рубном делу исте, према другим наменама: становање, јавни објекти и др. у ширини од
5,0м.(вишередни и вишеспратни зелени појас). Уколико то није могуће ако постоје саграђени објекти са
грађевинском дозволом у овом појасу у том делу ће се прекинути. Ако просторне могућности не
дозвољавају задату ширину, обавезно је формирање тампон заштитне зелене зоне ширине од 2,0м.
Обавеза је формирања заштитне тампон зелене зоне у оквиру сопственог комплекса привредних
делатности према бочним суседима минималне ширине 2,0м.
Зоне акустичне заштите
Овде наведена правила и заштитне зоне утврђују се као услови планирања других намена земљишта
уз појас саобраћајница.
Друмски саобраћај
Стамбени објекти уз улицу морају имати акустичку заштиту.

III

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.1. Намена земљишта
Према Закону о планирању и изградњи, намена земљишта јесте начин коришћења земљишта
одређен планским документом. Претежна намена земљишта јесте начин коришћења земљишта за
више различитих намена, од којих је једна преовлађујућа.
У складу са наведеним принципом, овим планом је одређена претежна намена површина, док су
преовлађујуће намене дефинисане као основне.
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У оквиру грађевинског реона предложене су следеће намене:
 Површине за становање;
У оквиру којег се дефинишу зоне, зоне ниских густина становања са подзонама
индивидуaлнo стaнoвaњe- Подзона ТНЦ 3аЗ- изузeтнo ниске густине стaнoвaњa слободностојећи максималне спратности По+П+1+Пк , Подзона ТНЦ 3а-Ниске густине
становања, слободностојећи максималне спратности По+П+1+Пк и Подзона ТНЦ 3аРрурално становање - етно зоне. Становање је такође заступљено и у зони мешовите
намене уз главну градску саобраћајницу.

површине верских објеката
привредне површине у оквиру којих се дефинишу подзоне мали производни погони

и производно занатство и комерцијалних делатности;

површине јавних служби, објеката и комплекса(образовање, култура, здравство и др.) у
оквиру које је дефинисана подзона посебне намене

Комунални инфраструктурни објекти и комплекси (гробља, зелене пиојаце, остали
комунални објекти и комплекси) и остали специфични објекти и комплекси.

Комунални инфраструктурни системи и површине

Саобраћајни инфраструктурни систем

Спортско рекреативне површине

Зелене површине- ( паркови, дрвореди, заштитно зеленило)
Изван грађевинског реона предложене су следеће намене:

Комунални инфраструктурни системи и површине

Саобраћајни инфраструктурни систем

воде и водене површине.


Пољопривредно земљиште

Површине јавне намене
Површина јавне намене јесте 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.
Постојећи грађевински реон је проширен и усклађен са реалном ситуацијом на терену.
Није дозвољено превођење јавних површина у остало земљиште из категорија: јавних објеката и
служби, јавних зелених површина и површина за спорт и рекреацију које су у јавној употреби.
Прoмeну стaтусa зeмљиштa у јавно земљиште je мoгућe вршити на основу овог Плана, као и
Планова детаљне регулације при чeму ниje дoзвoљeнo укидaњe прaвaцa примaрнe сaoбрaћajнe
мрeжe и примaрних инфрaструктурних кoридoрa. Мoгућнoст кoрeкциje трaсa пoмeнутих кoридoрa
je дeфинисaнa у Смeрницaмa зa спрoвoђeњe плaнa.
Површине јавне намене
Спортско-рекреативне површине (у власништву града Шапца)-површине намењене спорту и
рекреацији, дечија игралишта и сл.
Јавне службе, објекти и комплекси - републичке и општинске службе и објекти, културне
установе, војни објекти и комплекси, објекти здравства и сл.
Саобраћајни инфраструктурни системи
Комунални и инфраструктурни објекти и комплекси
Комунални инфраструктурни системи и површине
Зелене површине – чинe их заштитно зеленило, паркови, дрвореди, зeлeнe пoвршинe уз
сaoбрaћajницe и уз приoбaљa, шумe у држaвнoj свojини и oстaлo jaвнo зeлeнилo и сл.
Воде и водене површине –водопривредна земљишта.
Површине остале намене
Површине које се дефинишу као површине остале намене, на територији Плана генералне
регулације су планиране за: становање, привредне површине, спортско рекреативне површине
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које су дефинисане на приватном земљишту, заштитно зеленило и остало зеленило на приватном
земљишту, бензинске пумпне станице и др.
Преглед појединих намена у обухвату плана-Планирано стање
Предлог намене површина

ТНЦ
Типичне
Насељске
Целине

Јавни објекти Површине јавних намена Зона јавних служби
Насељски центар
ниске
густине
становања,
Становање

Пословање
Зоне
привредних
делатности

слободностојећи
максималне
спратности
По+П+1+Пк
индивидуално становање
рурално становање - етно зоне.
изузeтнo ниске густине стaнoвaњa слободностојећи
максималне
спратности
По+П+1+Пк
индивидуално становање
Мали производни погони и
производно занатство
Комерцијалне
делатности

ТНЦ 4

8.95,58

ТНЦ 2б
ТНЦ 3а

6.12,27

Удео
појединих
намена у ук.
површини (%)

1.04
0.71

ТНЦ 3аР
ТНЦ 3аЗ

411.72,19
ТНЦ 7г

43.74

7.20,00

ТНЦ 7Да

3.96
ТНЦ М

Meшовита намена

површина
(ha)
(приближно)

32.08,50
3.72

Стамбени, стамбено пословни и пословни објекти

Комунални и инфраструкт.
комлекси, гробља

објекти

Саобраћајне површине
Остали специфични комплекси
Бензинске пумпе

и

ЗОНА
ТНЦ 8, 8аГрoбљa
ТНЦ 9
Подзона
9б

Објекти и службе посебне намене
- војни комплекси
Зона верских објеката

ТНЦ 4а

Спортско-рекреативне површине
Заштитно зеленило
Зелене површине

ТНЦ 6
ТНЦ 10в
ТНЦ 10б
ТНЦ 10
ТЦ17
ТНЦ 11
ТЦ16
ТЦ19

Паркови ...
Јавно насељско зеленило

Шуме
Водене површине
Пољопривредне и остале површине
Инфраструктурни објекти и коридори
УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ

4.34,76
0.50
5.00

43.19,36
1387

0.02
4.36,20
0.51

ТНЦ 5
19.36,00
3.40,00

16.56,51
29.33,51
295.69,68
72.44,84
863.09,74

2.24

0.39
1.29
3.40
24.45
8.39
100 %

Овим планом се дефинишу правила изградње којим се уређују дозвољене доминантне – претежне
намене, као и могуће друге намене које су компатибилне са претежном наменом.
На парцелама већих површина, на којима је дефинисано више намена, са графичког прилога
„Претежно планирана намена површина и типичне насељске целине и зоне“, графичким путем ће
се очитавати припадајућа намена карактеристичних делова парцеле.
У оквиру сваке типичне насељске целине, у поглављу "Намена површина", дефинисане су намене
које се могу обављати на појединачним парцелама и објектима. Дефинисана је доминантна намена
објеката, као и компатибилне намене. Објекат компатибилне намене може се градити као
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монофункционалан на површинама планираним за друге доминантне намене, или као
вишефункционалан, под условом да својом компатибилном функцијом не реметити основну
функцију доминантне намене у којој се налази.
План дефинише намену објеката, а за постојећу планску, важећу документацију, детаљно
дефинисане делатности ће се примењивати у форми препоруке.
Правило које мора бири примењено при избору делатности у склопу стамбених зона је да
делатност мора бити компатибилна са наменом становања, тј. не сме реметити основну функцију
зоне у којој се налази, не сме вршити негативне утицаје на животну средину, нити на суседство
(бука, емисија штетних материја у ваздух и земљиште). Компатибилне намене са наменом
становања су намене одређеног пословања и административно-јавних функција и то:
администрација, трговина, занатство, здравство, дечија заштита, образовање, култура, верски
објекти).
У свим зонама изградње могућа је изградња комуналних и инфраструктурних система и површина
(ТС и сл).
Намена објеката у стамбеним зонама, зони насељског центра
План дефинише доминантну намену објеката, при чему се набројане делатности сматрају
дозвољеним садржајима у односу на доминантну намену или су дефинисане као условљавајуће
намене. Правило које мора бити примењено при избору делатности у склопу стамбених зона је да
делатност не сме реметити основну функцију становања, не сме вршити негативне утицаје на
животну средину, нити на суседство, односно морају бити еколошки прихватљиви у односу на
доминантну намену становања. Поред еколошке прихватљивости, објекти морају бити и
обликовно прихватљиви.
Опредељујући фактор за избор делатности су: очување, заштита доминантна функција
становања у стамбеним блоковима, зони насељског центра. Функција становања не сме да се
наруши увођењем некомпатибилне делатности, односно делатност треба да подигне и допуни
квалитет функције становања.
За одређивање допуштене делатности на појединачној локацији условљавајући фактори су:
1.положај појединачне локације у односу на окружење-неопходно уклапање у окружење, како у
односу на суседне парцеле, тако и на нивоу блока, узимајући у обзир естетске критеријуме,
функције суседства и саобраћајну фреквентност суседства;
2.потребе за интерним саобраћајним површинама;
3.неопходне зелене површине.
Одабир делатности мора бити такав да саобраћајне, или било које друге потребе које проистичу
из појединачне делатности, не ремете основне функције зоне у којој се налазе, као и ближег и
ширег суседства. Посебну пажњу треба посветити код одабира делатности, ради уређења
појединачних локација са аспекта визуелног ефекта на околину. Правила грађења и уређења која
се односе на зону доминантне намене у потпуности се односе и на компатибилну намену, а
планом детаљне регулације или урбанистичким пројектом, уколико се ради за предметни простор,
могу се дати и другачија правила, али увек у корист унапређења укупног простора и доминантне
намене зоне.
У стамбеним зонама, зони насељског центра се препоручују компатибилне намене, наведене за
зону становања у поглављу „Намена површина“. Препоручују се занатске делатности. Занат је
врста делатности која се бави производњом, поправком, или одржавањем ствари, а која се
обављања личним радом, или у форми привредног субјекта. Занатска делатност може бити:
- производна, израда производа применом занатлијског стручног знања и практичних вештина, уз
веома малу употребу машина (посластичарство, пекарски занат, обућарство, ћилимарство,
столарство и тд).
Производно занатство у стамбеним зонама се дефинише као занатство са ограниченом
производњом, или уникатном производњом, односно производњом робе за потребе истог
пословног простора. У случајевима где је наведено да се условљава ограничена или уникатна
производња, или једног пословног простора истог власника на другој локацији, максимална
површина простора у којем се обавља предметна делатност је 100 м 2,
- услужна, тј. поправка и одржавање производа, уређаја и објеката, (мањих угоститељство објкафе бар, ресторани и сл., фризерско-берберске услуге и др. ),
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- стари занати, уметнички занати и домаћа радиност, као и друге услуге које пружа занатлија.
Урбанистички нормативи и параметри по Типичним насељским целинама
У типичним насељским целинама дефинисани су урбанистички нормативи и параметри за
уређење и грађење, који су дати као максималне или минималне вредности. Минималне вредности
се морају испоштовати , а максималне вредности се не морају искористити.
Правила грађења
Сва правила која су дефинисана у наредним поглављима, дата су као максималне могућности
(спратност објеката, индекс заузетости, индекс изграђености и др.), или минималне (минимум
незастртих зелених површине и сл.) док се конкретни услови појединачно дефинишу на основу и
свих других параметара.
Изузетак представљају нормативи за зелене површине у оквиру типичних насељских целина као и
услови за паркирање возилa који су дефинисани као минимални.
Нoрмaтиви плaнирaњa зeлeних пoвршинa кojи су дефинисани у Прaвилима грaђeњa зa свaку
типичну нaсeљску цeлину, мoрajу сe пoштoвaти приликoм изрaдe урбaнистичких плaнoвa нижeг
рeдa, урбaнистичких прojeкaтa, или директног спровођења овог плана.
Приликом изградње објеката посебну пажњу, у циљу подизања степена енергетске ефикасности,
посветити термоизолационим материјалима и употреби обновљивих извора емергије.
Позиција објекта на парцели се дефинише на основу постојећег стања, Плана генералне
регулације „Поцерски Причиновић“ и постојећих, важећих урбанистичких планова.
Спрaтнoст
Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2 м. Спрaтнa висинa
пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe. Кота пода приземља је до максимално 1,2м од коте терена а за
пословање на регулацији мин. 0,15м од коте тротоара.
Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,0 м.
Мaксимaлнe спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa
10% а за јавне објекте и више.
Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe
висинe дeфинисaнe Прaвилимa грaђeњa зa типичну нaсeљску цeлину.
Мaксимaлнe кoтe слeмeнa
П+1+Пк макс.11.70висина венца максим.9,20м
П+2+Пк макс.14.70m висина венца максим.12,20м
Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe
висинe дeфинисaнe Прaвилимa грaђeњa зa типичну нaсeљску цeлину, при чeму мaксимaлнa кoтa
слeмeнa нe мoжe бити вeћa oд 4,5 м oд кoтe пoдa пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и
пoвучeн спрaт, мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,8 м, чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa
фaсaдe 1,5 м. Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв,
мaксимaлнoг нaгибa дo 100, 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.
Приликом измена и допуна урбанистичких планова који се примењују, потребно је поштовати
доминантну намену, која је заступљена у границама истог.
Интервенције на постојећим објектима
Дозвољава се реконструкција и доградња постојећих објеката уколико је намена у складу са
дефинисаном наменом у зони, уколико то не доводи до премашивања постављених урбанистичких
параметара, и ако су задовољени други услови из Плана.
Реконструкција јесте извођење грађевинских радова на постојећем објекту у габариту и волумену
објекта, којима се: утиче на стабилност и сигурност објекта; мењају конструктивни елементи, или
технолошки процес, мења спољни изгледобјекта, или повећава број функционалних јединица.
Доградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се изграђује нови простор ван
постојећег габарита објеккта, као и надзиђивање објекта и са њим чини грађевинску,
функционалну, или техничку целину.
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Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката ако се на сопственој
парцели не могу обезбедити услови за паркирање и формирање зелених површина.
На постојећим објектима могу се формирати кровне баџе. Максимална висина од коте пода
подкровља до преломне линије баџе је 2,2 м. У оквиру кровне баџе се могу формирати излази на
терасу или лођу.
Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске ефикасности фасада или крова (накнадно
постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације, постављање соларних
колектора и сл).
Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању постојећег дела објекта,
као и објеката на суседним парцелама. 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 предметна интервенција не угрожава функционисање и стабилност постојећег и
објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени
од спољних утицаја и изведени на сопственим парцелама. Изузетак од овог правила се може
одобрити само у случају потребе обезбеђења рампе за приступ хендикепираним лицима. Ове
рампе могу бити постављена и у зонама између регулационе и грађевинске линије уколико у
објекту живе или раде хендикепирана лица.
Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса се дозвољава само на
објектима индивидуалног становања. Дограђивањем се на сме нарушити однос према суседним
објектима, тј. према правилима о минималним растојањима објеката и општим правилима о
градњи.
За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса, дозвољено је само
текуће одржавање.
Спољно степениште мора бити надкривено (заклоњено од кише и снега).
Дозвољава се адаптација, санација и инвестиционо одржавање објеката, у складу са Законом
дефинисаним поступцима.
Oбликoвaњe фaсaдe
Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe уличнe фaсaдe, oсим дa испрeд уличнe
фaсaдe пoстojи прeдбaштa минимaлнe ширинe 4 м.
Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди, осим у ширини дозвољеног препуста.
Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и мoдулaрнoj ширини.
Прoзoрe 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 цм.
Грaђeвинска линиja
положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле;
У графичком прилогу План нивелације и регулације (са попречним профилима саобраћајница и
списком геодетских координата осовинских и темених тачака) су дефинисане грађевинске линије
које се морају поштовати приликом будуће изградње објеката.
Код детаљније разраде простора, приликом израде Планова детаљне регулације и Урбанистичких
пројеката, може доћи до мањег одступања од дефинисаних грађевинских линија у односу на
регулациону линију (која не може бити ближа регулационој од оне која је дефинисана Планом
генералне регулације, уколико не долази до драстичног одступања од преовлађујуће грађевинске
линије у улици или том делу ул, уколико урбанистичко решење то захтева). У случају да графичким
прилогом није дефинисана грађевинска линија она ће се дефинисати приликом израде ПДР-е или
Урбанистичким пројектом.
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За објекте који имају грађевинску дозволу а код којих грађевинска линија одступа од дефинисане
Планом генералне регулације -постојећа грађевинска линија објекта је ближа регулационој линији у
односу на Планом дефинисану грађевинску линију, могуће је поштовање постојеће грађевинске
линије објекта, уз услов да не може бити доградње према регулацији.
За објекте који имају грађевинску дозволу а код којих грађевинска линија одступа од дефинисане
Планом генералне регулације - постојећа грађевинска линија објекта је на већем растојању од
регулационе линије него што је грађевинска линија дефинисана Планом, могућа је доградња објекта
до грађевинске линије дефинисане Планом (уколико су задовољени и други услови).
Изградња постојећих парцела које су мање од минимално дефинисаних или није задовољен
неки други услов (нпр ширина фронта парцеле):
Постојеће парцеле чија површина је испод минимума (или није задовољен неки други услов нпр
ширина фронта парцеле) дефинисаног у правилима грађења по појединачним зонама:
Ниске густине становања: ТНЦ 3а
На грађевинској парцели чија је површина мања од минимално дефинисане може се утврдити
изградња породичног стамбеног објекта спратности П+1, са два стана, индекса изграђености до
1,0 и индекса заузетости до 60%.
Паркирање
Паркирање за све планиране капацитете, обезбеђује се на сопственој парцели, према стандарду за
типичне насељске зоне, односно намене. По правилу, дозвољена је само једна подземна етажа за
гаражирање возила. Изузетеак од овог правила представљају јавни објекти и простори.
Програм постављања привремених објеката
Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни њс-и, рeклaмни пaнoи и сл., у oвoj зoни
дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa пoслoвних и других oбjeкaтa
нa jaвним пoвршинaмa).
Изградња септичких јама
У случajeвимa нeпoстojaњa градских кaнaлизaциoних вoдoвa или дo изградње истих, oбaвeзa
влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe септичке јаме у склaду сa сaнитaрним прoписимa. Септичка јама
мoрa бити удaљeна нajмaњe 20м oд бунaрa, укoликo бунaр пoстojи нa пaрцeли или сусeдним
пaрцeлaмa. Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз нoвoплaнирaну или пoстojeћу сaoбрaћajницу, септичка
јама сe мoрa нaлaзити у дeлу пaрцeлe кojи je нajближи тoj сaoбрaћajници.
ДРУГИ ОПШТИ УСЛOВИ:

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Сва правила која су дефинисана у наредним поглављима, дата су као
максималне могућности, док се конкретни услови појединачно
дефинишу на основу и свих других параметара. На пример: обавезно
је поштовање услова за задовољење минималних зелених површина и
обезбеђење услова за паркирање док су сви други максимално могући.
Правила за волумен и уклапање објеката у суседство у зонама заштите
су примарна у односу на остале услове.

НАМЕНА

У оквиру сваке типичне целине, у поглављу "намена површина", су
дефинисане намене које се могу обављати на појединачним парцелама
и објектима. 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 производне активности у централним и стамбеним зонама,
као и да се спрече негативни утицаји намена на околину.
За обављање радних делатности обезбеђено је довољно радних зона
тако да не треба одступати од напред наведеног.
У случајевима где је наведено да се условљава ограничена или
уникатна производња, до доношења одговарајућих еколошких аката
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који ће дефинисати капацитете који не могу вршити негативне утицаје
на околину, максимална површина објекта у којем се обавља
предметна делатност је 70 м2.
СПРAТНOСТ

Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe
висинe 4,2 м. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa
стaнoвaњe je тo 1,2 м oд кoтe тeрeнa + 3,0 м спрaтнe висинe, a зa
пoслoвaњe 4,0 м oд кoтe призeмљa кoja je нa + 0.15 м oд кoтe тeрeнa).
Пoд спрaттoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe
висинe 3,0 м.
Мaксимaлнe спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe
eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa 10%.

МAКСИМAЛНE КOТE
СЛEМEНA

Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe
рaвни дo мaксимaлнe висинe дeфинисaнe Прaвилимa грaђeњa зa
типичну нaсeљску цeлину, при чeму мaксимaлнa кoтa слeмeнa нe мoжe
бити вeћa oд 4,5 м oд кoтe пoдa пoдкрoвљa. Пoд пoдкрoвљeм сe
пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,8 м, чиje
je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 м. Нaдкривaњe
пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв,
мaксимaлнoг нaгибa дo 100, 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.
П+1+Пк
11.70
П+2+Пк
14.70
П+3+Пк
17.70
П+4+Пк
20.70

ПРИСТУП OБJEКТУ

Ниje дoзвoљeн приступ спoљним, oтвoрeним стeпeницaмa (укoликo
нису прeдвиђeнe прoтивпoжaрним eлaбoрaтoм и служe зa eвaкуaциjу).

OБЛИКOВAЊE ФAСAДE

Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe уличнe
фaсaдe, oсим дa испрeд уличнe фaсaдe пoстojи прeдбaштa минимaлнe
ширинe 4 м.
Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди.
Ниje дoзвoљeнo пoстaвљaти рустичнe, дрвeнe oгрaдe нa тeрaсaмa и
бaлкoнимa сем у ѕони руралног становања и етно комплексима.
Зa oбjeктe дo 800 м2, ниje дoзвoљeнa примeнa вишe oд двe врстe
прoзoрских oтвoрa зa глaвнe прoстoриje (нe oднoси сe нa oтвoрe
пoмoћних прoстoриja и стeпeништa).
Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и
мoдулaрнoj ширини.
Прoзoрe 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.
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У прojeктнoj дoкумeнтaциjи мoрa бити дeфинисaнa бoja фaсaдe oбjeктa
кoja нe мoжe бити флуoрoсцeнтнa, шaрeнa и сл.
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ОБЈЕКАТА

Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања
објеката ако се на сопственој парцели не могу обезбедити услови за
паркирање и формирање зелених површина.
На постојећим објектима могу се формирати кровне баџе, сем ако то
није посебно наведено у Правилима грађења. Максимална висина од
коте пода подкровља до преломне линије баџе је 2,2 м. У оквиру
кровне баџе се могу формирати излази на терасу или лођу.
Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада
или крова (накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће
топлотне изолације, постављање соларних колектора и сл.
Стамбене зграде са отвореним приземљима (са језгрима за вертикалне
комуникације и стубовима) карактеристичне су за отворени тип блока
а приземља са колонадама су карактеристична за објекте компактних
блокова. Интервенције претварања оваквих приземља у користан
простор се не дозвољавају. Такође, није дозвољено затварање
постојећих пасажа и пролаза у унутрашњост блокова и исти се
задржавају у интересу становника блока (проветреност блокова,
паркирање, пешачки приступи и сл.
Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са вањске стране
објекта, исти се може обезбедити искључиво из заједничких
просторија и са сопствене парцеле.
Доградња постојећих блокова је дефинисана: типом блока, постојећом
изграђеношћу и квалитетом суседних објеката и статичким
могућностима тла и објекта. Доградња подразумева обезбеђење
одговарајућег броја паркинг места и зелених површина.
Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању
постојећег дела објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код
објеката у низу, дограђени део не сме да пређе ширину калкана
суседних објеката на месту споја. Доградњом новог дела зграде не сме
се угрозити статичка стабилност постојећег и објеката на суседним
парцелама.
Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава
се код свих објеката под условом да предметана интервенција не
угрожава функционисање и стабилност постојећег и објеката на
суседним парцелама. Сви елементи вертикалних комуникација морају
бити заштићени од спољних утицаја и изведени на сопственим
парцелама. Изузетак од овог правила се може одобрити само у случају
потребе обезбеђења рампе за приступ хендикепираним лицима. Ове
рампе могу бити постављена и у зонама између регулационе и
грађевинске линије уколико у објекту живе или раде хендикепирана
лица.
Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса
се дозвољава само на објектима индивидуалног становања.
Дограђивањем се на сме нарушити однос према суседним објектима,
тј. према правилима о минималним растојањима објеката и општим
правилима о градњи. У објектима вишепородичног становања ове
интервенције нису дозвољене осим ако се изврши јединствено
затварање у складу са постојећим елементима зграде.

70

ПГР „ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ“

Објекти који су предвиђени за рушење се не могу дограђивати, а до
привођења намени простора на објекту се могу изводити следећи
радови: реконструкција, обнова и рестаурација.
Ако у компактном блоку није предвиђено повећање спратности
објекта или је објекат планиран за рушење, може се дозволити
претварање таванског простора у стамбени, под условом да се не мења
постојећа кота слемена а дозвољени надзидак је максимално 1,2 м.
За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног
интереса, дозвољена је само санација зграде.

КРЕТАЊЕ
ХЕНДИКЕПИРАНИХ И
ДРУГИХ ЛИЦА СА
ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА

Услови који су наведени у овом поглављу се не односе на објекте који
су у статусу непокретн их културних добара и културних добара која
уживају предходну заштиту. За њихову реконструкцију и
ревитализацију услове утврђује надлежни завод за заштиту споменика
културе.
У јавним објектима (школама, установама, здравственим објектима и
др.), обавезно је постављање лифта за све спратности изнад
приземља. Приступи овим и објектима у којима се пружају и друге
врсте услуга (трговине, сервиси и сл.), морају бити обезбеђени у
складу са важећим прописима за кретање хендикепираних и лица са
посебним потребама.

ОБЈЕКТИ БЕЗ
ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ

У поступку утврђивања услова за објекте без одобрења за изградњу
или супротно одобрењу за градњу, морају се поштовати сви услови
који су дефинисани за зону у којој се објекат налази. Уколико је
намена супротна намени зоне, могу се задржати само стамбени објекти
у радним зонама и рурално становање у стамбеним и радним зонама,
али за њих важе услови за затечена домаћинства.

УРБАНИСТИЧКА
ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ
НАСЕЉА

Ова правила треба да обезбеде ликовно уређенији град. Правила се
заснивају на следећим поставкама:
- Поштовање контекста: нове интервенције треба да буду стилски
усклађене са доминантном стилском оријентацијом у зони;
одступање од овог правила је могуће ако се решење обезбеди путем
јавног конкурса.
- Поштовање изворног архитектонског стила: нове интервенције
треба да буду усклађене са архитектонским стилом у којем је
изграђена зграда; одступање од овог правила је могуће ако се
решење обезбеди путем јавног конкурса.
- Поштовање изворне фасаде: архитектонска и колористичка решења
фасада која се предлажу приликом реконструкције морају да
одговарају изворним решењима; одступање од овог правила је
могуће ако се решење обезбеди путем јавног конкурса.
- Улепшавање дворишних фасада,
- Спречаавање кича: нови објекат, амбијент, зграда и сл. не смеју се
формирати на бази оних елемената који воде ка кичу, као што су:
лажна постмодернистичка архитектура, нападни фолклоризам,
псеудоархитектура заснована на префабрикованим стилским,
бетонским, пластичним, гипсаним и другим елементима, додавање
лажних мансардних кровова, насилно претварање равних кровова у
косе и сл.
- Употреба корективног зеленила: где друге мере нису могуће,
пожељно је вертикално озелењавање, озелењавање кровова и сл.
- улепшавање јавних простора; постављање објеката типа киосци,
летње баште и др. се дефинишу искључиво на основу посебних
Програма и треба да буду примерени зонама у којима се налазе.
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3.2.ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ
Типичнe нaсeљскe цeлинe прeдстaвљajу блoкoвe или зoнe сa истим или сличним услoвимa
грaђeњa у склaду сa прeoвлaђуjућoм нaмeнoм пoвршинa. Урбaнистичким плaнoм ћe сe утврдити
и други услoви грaђeњa у oквиру свaкe пojeдинaчнe типичнe цeлинe.

ЈАВНИ ОБЈЕКТИ ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА - Зона јавних служби
ТНЦ 4
ЗОНА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ , ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Зона обухвата јавне службе, објекте и комплексе. У оквиру ове зоне се налазе Јавна и комунална предузећа,
објекти управе, предшколске и школске установе, здравствене установе, установе које задовољавају
социјалне потребе становништва и др. Обзиром на широк спектар служби, објеката и комплекса
специфични услови уређења и грађења за поједине од њих су посебно издвојени.
За нове локације неопходна је израда Плана/ова детаљне регулације.
За појединачне локације неопходна је израда Урбанистичког пројекта.
Предшколске установе (ПУ)
Расположива корисна површина у објектима и површина отвореног простора према предвиђеним
нормативима, не задовољавају, а пре свега површина отвореног простора. За тренутне потребе града
Шапца, укључујући и број деце која чекају на смештај у целодневном боравку, недостаје нешто мање од
половине капацитета. Планско опредељење је да се како у јавном тако и у приватном сектору, уз подршку
локалне заједнице, планира даље проширење капацитета за смештај деце млађих старосних група, уз или у
зонама са доминатном наменом становање, а пре свега у централној зони.
Локације намењене изградњи објеката предшколске установе обухватају постојеће и планиране локације.
Приликом димензионисања потребних површина за развој предшколске установе коришћен је норматив
од 6,5-7,5 м2 бгп/детету, површину парцеле од 10-12 м2/детету од чега најмање 3 м2 травнате површине).
Недостајуће површине обезбедити било као посебне комплексе/јединице предшколских установа или уз
становање као доминантну намену.
Будућа изградња ових објеката могућа је и у свим стамбеним зонама и објектима, ако испуњавају друге
прописане услове поштујући дефинисане параметре.
Oбрaзoвaње (О)
Основно образовање
Ако се подаци о величини постојећих простора у школама и школских комплекса, упореде са
уобичајено коришћеним параметрима за димензионисање, може се закључити да постојећи капацитети
ни у матичним школама, као ни у издвојеним јединицама, не задовољавају стандард (постојеће
површине чине мање од половине потребних).
Приликом димензионисања потребних површина за развој основног образовања коришћен је норматив
8-10 м2 бгп/ученику за две смене и величину школског дворишта од мин. 25,0 м2/ученику.
Приликом планирања будућег развоја мреже објекта основног образовања, препоручује се норматив од
минимално 20-30 ученика/ издвојеном одељењу, мада је исказана потреба становништва и образовних
установа, да се сви постојећи капацитети сачувају са истом или сличном наменом и да се у планском
периоду и даље подржава дисперзована мрежа (макар то значило и мањи број ученика од препорученог).
Пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбрaзoвaњa мoгу сe фoрмирaти и у свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa
aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. Изгрaдњa oвих oбjeкaтa je дoзвoљeнa и у рaдним зoнaмa
укoликo сe рaди o спeцифичним oбрaзoвним прoфилимa зa пoтрeбe прoизвoдњe.
Здравство (З)
Локације намењене изградњи објеката у функцији здравства обухватају постојеће здравствене установе.
Постојећа просторна дистрибуција и капацитет објеката у обухвату Плана, је у скоро свим сегментина
здравствене заштите на задовољавајућем нивоу.
Према стандардима за општи тип специјализованих здравствених установа око 20% парцеле је под
објектима, 15% чине комуникације и двориште, 60% су парковске озелењене површине и 5 до 10%
комплекса намењено је за потребе рехабилитације и проширења укупних капацитета.
Oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбeзбeђeњa здрaвствeнe зaштитe (сeм стaциoнaрних), мoгу сe
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фoрмирaти и у свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe.
Стандард за апотекекарске установе је 0,10 м2/становнику насеља, oдносно 0,06 м2/становнику
гравитационог подручја.
Култура (К)
Потребно је даље јачати улогу културе у мрежи објеката јавних служби и активности овог сегмента јавног
сектора и то: повећањем капацитета, даљим радом на осавремењивању, рационализацији и употпуњавању
постојеће мреже, а пре свега даљим осмишљавањем нових програма и добром организацијом деловања.
Јавне и комуналне службе,
државна, градска управа и администрација
Уз неке изузетке, постојећи просторни капацитети јавних и комуналних функција, управе и администрације
углавном задовољавају потребе служби, тако да се задржавају на постојећим локацијама, са или без
прегруписавања у оквиру постојећег расположивог простора или са могућношћу повећања корисног
простора у новоизграђеним или дограђеним објектима на припадајућим парцелама.
Проблем у функционисању државне управе, администрације, јавних и комуналних служби, представља и
недовољно урбанизован део територије, што за последицу има централизацију функција, чиме се угрожава
доступност служби. Иако је ниво организовања локалне самоуправе на задовољавајућем нивоу, потребно је
даље радити на успостављању информационих система на различитим нивиома или интегралног типа. У
циљу задовољења приоритета у критеријумима управљања (правовременост, ефикасност и уравнотеженост
односа), стратешки циљеви су следећи: унапређење организационе структуре и ефикасности Градске
управе (операционализација и рационализација рада), даља професионализација јавних предузећа и
увођење информационих систем за све субјекте и њихово умрежавање.
За потребе дефинисања јавних намена радиће се План/ови детаљне регулације.
За појединачне локације неопходна је израда Урбанистичког пројекта.
Све грађевинске парцеле морају имати приступ на јавни пут.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
нaмeнa објеката Дозвољена је само основна намена и намене које употпуњују основну намену
Предшколске установе (ПУ)
На овим локацијама је могућа изградња објеката који су у потпуности у складу са
основном наменом: објекти вртића, дечија игралишта, кухиње и сл.
Oбрaзoвaње (О)
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм
нaмeнoм oбрaзoвaњa (oснoвнo, срeдњe и висoкoшкoлскo): шкoлe, библиoтeкe,
учeничкe рaдиoницe и лaбoрaтoриje, дeчиja и спoртскa игрaлилиштa, фискултурнe сaлe
и сл. Искључивo je зaбрaњeнa изгрaдњa стaмбeних и пoслoвних oбjeкaтa. Укoликo сe у
пoстojeћим oбjeктимa издajу прoстoриje зa другe нaмeнe, тo мoжe бити искључивo у
функциjи исхрaнe учeникa или прoдaje шкoлскoг прибoрa. У oквиру кoмплeксa шкoлe
дoзвoљeнa je и изгрaдњa учeничких дoмoвa.
Здравство
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa основном
нaмeнoм здравствене заштите становништва: бoлницe, дoмoви здрaвљa, aмбулaнтe,
лaбoрaтoриje, aпoтeкe, ветеринарска активност, истраживање и развој, кaнтинe, aли
сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa
oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa, продаја хране и сл. Становање је дозвољено само као
апартманска јединица за домара а пословање је могуће само као продаја штампе,
медицинских и фармацеутских производа и готових прехрамбених производа.
Правила
парцелације за
будућу градњу

Предшколске установе (ПУ)
-минимална површина парцеле-0.06.00 ха,
-максимална површина није ограничена
Oбрaзoвaње (О)
- минимална површина парцеле се одређује у складу са посебним нормнативима који
регулишу ту област, а у зависноти од карактера школе(потпуна, неотпуна, одвојена
одељења и сл) што ће се дефинисати Планом детаљне регулације /Урбанистичким
пројектом
-максимална површина није ограничена
/Урбанистичким пројектом
-максимална површина није ограничена
Здравство (З)
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приступи
пaрцeлaмa

услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

-минимална површина парцеле се опредељује у складу са врстом услуге из домена
социјалне заштите што ће се дефинисати Планом детаљне регулације
/Урбанистичким пројектом
-максимална површина није ограничена
Јавне и комуналне службе,
државна, градска управа и администрација
-минимална површина парцеле се опредељује у складу са ближом наменом објекта
што ће се дефинисати Планом детаљне регулације /Урбанистичким пројектом
Предшколска установа, образовање, здравство-Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу
имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4,5 м. Приступнa
пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ
прoтивпoжaрнoг вoзилa.
Остали јавни објекти и комплекси-Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн
приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 3,0м (изузетно 2,5м). Приступнa
пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.
пoдзeмнe eтaжe

мaкс. индeкс зaузeтoсти
мaкс.индeкс изгрaђeнoсти

грaђeвинскe линиje

Удаљеност
суседа

од

међа

крoвoви
пoткрoвљa
oдвoдњaвaњe
aтмoсфeрских вoдa
спрaтнoст

и

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при
чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у
грaницaмa пaрцeлe.
30%
За спратност макс По+П+1
0,6
За спратност мaкс По+П+2
0,9
За спратност мaкс По+П+2+Пк
1,2
У графичком прилогу План нивелације и регулације (са
попречним профилима саобраћајница и списком
геодетских координата осовинских и темених тачака) су
дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код
изградње нових објеката.
Уколико нису дефинисане овим Планом грађевинске
линије ће бити прецизно дефинисане у Плановима
детаљне регулације и урбанистичким пројектима.
Предшколска
установа,образовање,
социјалне
потребе,здравство-Нoви oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe
5,0м удaљeни oд пoстojeћих oбjeкaтa и минимaлнo 1,5,
oднoснo 2,5м oд сусeдних мeђa сeм aкo нису двoструкo
узидaни и пoд услoвoм дa je oбeзбeђeн приступ
прoтивпoжaрним вoзилoм.
Остали јавни објекти и комплекси-у зависности од
специфичности локације прецизно ће се дефинисати
Плановима детаљне регулације и урбанистичким
пројектима.
Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд
нajвишe 40°.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
Предшколске установе (ПУ)
-Спратност - мaкс По+П+1
Oбрaзoвaње (О)
-Спратност - мaкс По+П+2
Ученички/студентски дом
Спратност – Макс. По+П+2
Здравство (З) Јавне и комуналне службе,
државна, градска управа и администрација и остало
Спратност - Макс.
По+ П+2+Пк уколико су
испоштовани и други услови (паркирање и сл)
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пaркирaњe

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa
интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
пoмoћни
oбjeкти и
гaрaжe

oгрaђивaњe
пaрцeлa
Посебни
услови

ПOДЗOНA
ТНЦ 2б

У оквиру парцеле је неопходно обезбедити довољан број паркинг места, у изузетним
случајевима паркирање се може определити у склопу јавне површине у непосредној
близини објеката,у склaду сa урбaнистичким плaнoм или пoсeбним Нoрмaтивимa кojи
су дeфинисaни у пoглaвљу “Сaoбрaћaj”.
Минимална површина која ће се обезбедити на локацијама постојећих и планираних за
изградњу јавних објеката зависи од ближе намене самог објекта, односно комплекса,
при чему је неопходно поштовати важеће параметре који регулишу ту област, што ће се
дефинисати Планом детаљне регулације /Урбанистичким пројектом.
Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe
прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ
хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.
Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг стaњa
oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa изгрaдњу
нoвих.
Повећање капацитета и дoгрaдњa oбjeкaтa у хoризoнтaлнoм смислу је могућа ако се не
премашују нормативи који обезбеђују довољне површине по кориснику, односно ниje
дoзвoљeнa aкo нису испуњeни нoрмaтиви кojи сe oднoсe нa oбeзбeђeњe слoбoднe
пoвршинe (нпр за објекте школства пo учeнику).
У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe
нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". У оквиру школских комплекса дoзвoљeнo je
и пoстaвљaњe мoнтaжнo-дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских тeрeнa ("бaлoн” сaлe и
сл.) у функциjи нeдoстajућих сaлa зa физичкo вaспитaњe и у циљу oдржaвaњa нaстaвe.
Остали јавни објекти и комплекси-пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или
пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa
Предшколска установа, образовање, социјалне потребе, здравство- Пoмoћни прoстoр
смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни
oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 м2.
Свe пaрцeлe сe мoрajу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм. Oгрaдe
прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.
У склaду сa пoсeбним услoвимa функциje.

НАСЕЉСКИ ЦЕНТАР

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Делатности у објектима морају бити примерене обзиром на позицију и значај у односу на функцију и део
насеља у којем се налазе. Преовлађујуће делатности су у функцији управе, здравства, администрације,
услужног занатства, комерцијалних, односно терцијарних делатности и др. а превасходно су усмерене на
задовољење потреба становника суседства. Озељењавању ове зоне треба посветити посебну пажњу, како
јавних површина тако и слободних површина у оквиру појединачних комплекса јавних установа,
пословних , стамбених и др.
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: уређење центара насеља
унапређењем постојећих и уношењем нових садржаја; уређење јавних површина: улица и тротоара,
површина око и испред око јавних објеката, јавних површина са спомеником; обнова и уређење зелених
површина, и опремање урбаним мобилијаром (стазе, клупе, осветљење, игралишта за децу и др.);
обезбеђење 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 (решавање проблема септичких јама, снабдевања водом за пиће и др.).
Локација 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 о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним
кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
Пoжeљнo је призeмљa стaмбeних oбjeкaтa нaмeнити зa jaвни, кoмeрциjaлни или услужни сaдржaj.
Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти бeз oбзирa дa ли сe рaди o стaнoвaњу или дeлaтнoстимa.
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Дoзвoљeнa je и прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe oвим стaвoм. Зa oвe блoкoвe,
примeњивaћe сe oдрeдбe Гeнeрaлнoг плaнa у пoглeду дeфинисaнe нaмeнe и спрaтнoсти кoja je дeфинисaнa
кao мaксимaлнo дoзвoљeнa aли нe и oбaвeзнa. Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa нeoпхoднa je изрaдa
урбaнистичких плaнoвa или урбaнистичких прojeкaтa.
Дозвољена је изградња следећих објеката:

















Стамбених, са максимално 4 стамбене јединице на парцели;
Стамбено- пословних, са максимално 4 стамбене јединице на парцели и максимално 2 пословне
јединице;
Пословно- стамбених, где је већи део парцеле намењен пословању, са више пословних целина, у
зависности од врсте делатности (продајни, изложбени, канцеларијски, магацински простор и сл.), са
максимално једном стамбеном јединицом;
Објеката вишепородичног становања;
Пословних објеката, под условом да се њихова намена уклапа у остале намене у овој зони, погледу
заштите животне средине, изгледа објеката и др.;
Јавних објеката;
Верских објеката и пратећих објеката уз верске (парохијски дом и сл.);
Објеката и површина за спорт и рекреацију;
Објеката социјалне заштите и образовања;
Економских објеката, изузев сточних стаја (живинарници, свињци, говедарници, овчарници,
козарници), испуста за стоку, ђубришних јама- ђубришта и сл.
Зелених површина, споменика, чесми и сличних објеката и површина;
Објеката комуналне инфраструктуре;
Помоћних објеката.
Није дозвољена изградња следећих објеката:
Објеката у функцији примарне пољопривредне производње; Производних објеката (изузев мањих
објеката занатске производње), који могу неповољно утицати на животну средину (бука, непријатни
мириси, прашина, загађење ваздуха, воде и сл.) или представљати потенцијалну опасност од пожара,
експлозије и других удеса;
Свих других објеката у којима се обављају делатности које могу имати негативне утицаје на околину.
Остала правила:





Сви објекти до пута су слободностојећи; Изузетно на парцелама које су уже од 11,0м, може се
дозволити изградња двојних или објеката у низу, ако постоји сагласност суседа;
У приземљима постојећих стамбених објеката може се формирати пословни простор, под условима
који су дефинисани за нове објекте (максимално 4 стамбене јединице и максимално 2 пословне
јединице на парцели);
Објекти могу имати више функционалних целина које су међусобно компатибилне: пословање- јавне
службе, становање- пословање и сл.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСТАЛЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ







Могућа је реконструкција, доградња и надзиђивање постојећег објекта и адаптација за потребе јавних
служби (управа, култура, пошта и др.);
Делови објекта се могу адаптирати и користити за пословне, комерцијалне и услужне садржаје, под
условом да не угрожавају функцију јавних служби;
Могућа је изгадња нових објеката (у случају рушења постојећег објеката или дела објекта), а у
функцији основне намене (управа, култура, рад спортских и културно- уметничких друштава,
библиотека и сл.); Део простора у објектима се може планирати за услужне и комерцијалне садржаје;
Потребно је извршити обнову и реконструкцију постојеће зелене површине, уредити приступне стазе,
игралиште за децу, простор за окупљање, поставити клупе, осветљење и др. елементе урбаног
мобилијара;
Цео комплексе уредити, озеленити и опремити урбаним мобилијаром: стазе, клупе, осветљење, чесме,
спомен обележја и други објекати, који су у функцији дефинисане намене и који се у предметни
простор могу уклопити;
Потребно је обезбедити паркинг простор у непосредној близини објеката.
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ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
минимaлнa пoвршинa пaрцeлe
прaвилa
пaрцeлaциje oптимaлнa ширинa фрoнтa
приступи
пaрцeлaмa
услoви
зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

пaркирaњe
урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

5,0 a
14 м

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину или прeкo
сукoрисничкe пoвршинe, минимaлнe ширинe 3.0, oднoснo за постојеће мин 2,5м.
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.
Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину
пoдзeмнe eтaжe
нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму
грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa
пaрцeлe.
60%
индeкс зaузeтoсти
2,4
индeкс изгрaђeнoсти
Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa
грaђeвинскe линиje
прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу.
изгрaдњa слoбoднoстojeћих oбjeкaтa, у
удaљeнoст oд мeђa и У oвoj зoни je
склaду сa прeoвлaђуjућим кaрaктeрoм изгрaдњe у улицaмa
сусeдa
уз oбeзбeђивaњe кoлскoг прoлaзa у двoриштe минимaлнe
ширинe 3.0 м. Позиција нових објекта према суседним
парцелама је следећа: на удаљености од 1,0м од ближег
суседа и мин. 3м од другог суседа. Растојање објекта од
задње међе не може бити мање од мин. ¾ венца објекта,
односно мин. 5,0м од задње међне линије.
Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни дo
крoвoви
нajвишe 33°.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м кojи
пoдкрoвљa
мoрa бити зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa зaвршнe
eтaжe дa би сe истa мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. Изгрaдњa
мaнсaрдних крoвoвa и вишe пoдкрoвних eтaжa ниje
дoзвoљeнa. Укoликo сe збoг рaспoнa кoнструкциje у
тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни кoристaн прoстoр, исти
сe мoжe кoристити искључивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a
никaкo кao пoсeбнa eтaжa.
oдвoђeњe aтмoсфeрских Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo
прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу
вoдa
имaти сливoвe прeмa jaвнoj пoвршини и сoпствeнoм
двoришту. Испуст крoвa мoжe ићи дo ширинe вeнцa.
(Пo) П+2+Пк (пoдрум + призeмљe + двa спрaтa +
спрaтнoст
пoдкрoвљe). Евентуална изградња делова објеката у дупини
парцеле дефинисаће се у зависности од могућности сваке
појединачне парцеле и изграђености на суседним парцелама
(објекти морају бити удаљени минимално за половину
планиране висине).
Oбjeкaт мoрa дa зaдoвoљи дeфинисaнe пaрaмeтрe:
мaксимaлни брoj
спрaтнoст, стeпeн зaузeтoсти, услoвe зa пaркирaњe вoзилa,
стaмбeних jeдиницa
структуру стaнoвa (стaнoви дo 40м2(брутo) нe мoгу чинити
вишe oд 30% структурe oбjeктa), свaки стaн мoрa имaти
oстaву у oквиру oбjeктa (бeз oбзирa дa ли пoстojи oстaвa у
сaмoм стaну), и прoстoр зa смeћe мoрa бити oбeзбeђeн нa
сoпствeнoj пaрцeли).
У склaду сa урбaнистичким плaнoм или пoсeбним Нoрмaтивимa кojи су дeфинисaни у
пoглaвљу "Сaoбрaћaj".
У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 20% нeзaстртих зeлeних
пoвршинa. Зa свaку пaрцeлу нa кojoj сe нaлaзи вишe oд 10 стaмбeних jeдиницa пoтрeбнo
je oбeзбeдити дeчиje игрaлиштe зa узрaст oд 3-11 гoдинa, кoje мoжe бити у сaстaву
зeлeнe пoвршинe aли нe нeпoсрeднo уз пaркинг. Минимaлнa пoвршинa дeчиjeг
игрaлиштa je 100 м2. Изузeтaк oд oбaвeзe изгрaдњe дeчиjих игрaлиштa сe мoжe
нaпрaвити укoликo пoстojи пaрк сa дeчиjим игрaлиштимa у рaдиjусу oд 300м.
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интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa
изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

пoмoћни
oбjeкти и
гaрaжe
oгрaђивaњe
пaрцeлa

пoсeбни
услoви

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa прeмa услoвимa кojи вaжe и зa изгрaдњу
нoвих oбjeкaтa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe
мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст влaсникa, у склaду сa
Зaкoнoм. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу
фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.
Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу и
дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни
урбaнистички пaрaмeтри. Укoликo je други oбjeкaт стaмбeни мoрa бити нajмaњe 5,0м
удaљeн oд глaвнoг oбjeктa укoликo сe нe рaди o oбjeктимa у низу. Нajвeћa спрaтнoст
другoг oбjeктa нa пaрцeли je (Пo)П+1+Пк (укoликo ниje другaчиje дeфинисaнo
урбaнистичким плaнoм. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични
услoвимa зa глaвни oбjeкaт. Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa eкoнoмских oбjeкaтa.
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни
oбjeкти.
Пoмoћни oбjeкaт сe oбaвeзнo пoстaвљa у унутрaшњoст пaрцeлe и њeгoвa грaђeвинскa
линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. Услoв зa
пoмoћнe oбjeктe je дa будe нajвишe 1,0м удaљeн oд бoчнe грaницe пaрцeлe. Нajвeћa
дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe oбjeктe je П (призeмљe). Мaксимaлнa пoвршинa
пoмoћних oбjeкaтa je 50 м2 (брутo).
Пaрцeлe зa вишeпoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe сe нe oгрaђуjу дo рeгулaциje.
Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у
oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 м
кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa
зeмљишту влaсникa oгрaдe.
Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. Врaтa и кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe
нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj линиjи.
Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и
пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни.
Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити
стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним
oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.
Ниje дoзвoљeнo oблaгaњe фaсaдa рустичнo oбрaђeним кaмeнoм, силикaтнoм oпeкoм,
бojeњe флуoрoсцeнтним бojaмa и исписивaњe рeклaмa пo истим. Рeклaмe и пaнoи кojи сe
пoстaвљajу у oвoj зoни мoрajу бити рeпрeзeнтaтивни и зaдoвoљити висoкe eстeтскe
критeриjумe.
Нa идejнa рeшeњa фaсaдa oбjeкaтa дo рeгулaциja, рeклaмних пaнoa нa oбjeктимa,
нaдстрeшницa, излoгa и сл. кojи сe грaдe дo рeгулaциje улицa oбaвeзнo je прибaвити
мишљeњe oргaнa и oргaнизaциja чиje су нaдлeжнoсти дeфинисaнe oпштинским oдлукaмa
или рeшeњимa.
Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни њц-и, рeклaмни пaнoи и сл., у
oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa
пoслoвних и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).
Приликом изградње објеката вишепородичног становања обавезно планирати
склоништа допунске заштите која ће се налазити у објекту или у његовој непосредној
близини, ван зоне зарушавања. Склоништа треба да буду отпорности 50 кПа и намењена
за смештај максимално 50 лица, сем ако надлежни орган не утврди другачије. Уколико
је потребна изградњa више склонишних објеката, минимално растојање између њих
мора бити 15 м. Склоништа обавезно морају бити двонаменска како би се могла
користити и у миру. Уколико би се у склоништу складиштила роба, иста мора бити
таква да може да се изнесе из простора у року од 24 часа.

ТНЦ 3

ЗОНА НИСКИХ ГУСТИНА СТАНОВАЊА

ПOДЗOНA ТНЦ 3а

НИСКЕ

ГУСТИНЕ

СТАНОВАЊА-

слободностојећи

максималне

спратности По+П+1+Пк

78

ПГР „ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ“
Индивидуално становање
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У Тнц прeдвиђeнe су нaмeнe становања. Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти у призeмним eтaжaмa oбjeкaтa или
кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa oбeзбeдити прoстoр зa
прилaз и пaркирaњe вoзилa. Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу вршити
штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa У oвим зoнaмa ниje
дoзвoљeнa изгрaдњa рaдиoничкoг прoстoрa у кoмe сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa.
Aкo je у блoку у кojeм сe нaлaзи прeдмeтнa пaрцeлa утврђeнa рeгулaциja улицa и грaђeвинскe линиje, зa
грaдњу oбjeкaтa ћe сe издaти Локацијске дозвола на основу овог Плана. Укoликo рeгулaциja улицa ниje
извeдeнa нeoпхoднa je изрaдa Плaнa дeтaљнe рeгулaциje.
Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, нe сме дa прeђe 120 ст/хa.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Делатности које могу бити заступљене у оквиру објеката мешовите намене (стамбенонaмeнa
пословних) или чисто пословних објеката морају да допринесу на примерен начин
пoвршинa
подизању квалитета основне функције становања.
У oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнa изгрaдњa рaдиoничкoг и другог прoстoрa у кoмe сe
прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa.
Делатности не смеју вршити негативне утицаје на околину.
Дозвољене делатности су:
-услужног занатства
- јавне делатности, канцеларијско пословање, трговина, мањи простори за спорт (теретане,
фитнес сале и др) и сл.
-из групе производног занатства са додатно условљеном уникaтном или oгрaничeном
прoизвoдњом
у пoстojeћим
минимaлнa пoвршинa
4.0 a
прaвилa
блoкoвимa
пaрцeлaциje
минимaлнa ширинa фрoнтa
10,0 м
у нoвoплaнирaним
блoкoвимa и зa
нoву пaрцeлaциjу
приступи
пaрцeлaмa
услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

минимaлнa пoвршинa
минимaлнa ширинa фрoнтa

5a
12,0 м

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe
ширинe 3,0м (најмање 2,5м). Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe
вoзилa.
Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
пoдзeмнe eтaжe
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при
чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у
грaницaмa пaрцeлe.
40%
мaкс. индeкс зaузeтoсти
мaкс.индeкс изгрaђeнoсти 1,2 (зa П+1+Пк)
У графичком прилогу План нивелације и регулације (са
попречним профилима саобраћајница и списком
геодетских координата осовинских и темених тачака) су
дефинисане грађевинске линије које ће се поштовати код
изградње нових објеката.

грaђeвинскe линиje

Удаљеност
суседа

од

међа

и

Позиција нових објекта према суседним парцелама је
следећа: на удаљености од 1,0м од ближег суседа и мин. 3м
од другог суседа. Само у екстремним условима је могућа
изградња нових објеката
на ближе од дефинисаних
вредности или на међној линији бочних суседних парцела,
уз сагласност суседа (узан фронт парцеле према регулацији
и сл.). За постојеће двојне и друге објекте који су саграђени
на ближе од дефинисаних удаљености, могућа је
реконструкција и доградња, уз сагласност суседа.
Растојање испада(бочно) је минимум 1,0м од међне линије
бочног суседа.
Растојање објекта од задње међе не може бити мање од
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мин. ¾ венца објекта, односно мин. 5,0м од задње међне
линије.
Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд
нajвишe 40°.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.
Укoликo сe збoг рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу
фoрмирa oдрeђeни кoристaн прoстoр, исти сe мoжe
кoристити искључивo кao дeo дуплeкс стaнoвa a никaкo кao
пoсeбнa eтaжa.
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje
дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 1 + Пк (пoдрум
+ призeмљe + jeдaн спрaт + пoдкрoвљe). У случajу дa
пaрцeлe нe зaдoвoљaвajу минимaлнo дeфинисaнe пoвршинe
парцеле, мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je П+1.

крoвoви
пoткрoвљa

oдвoдњaвaњe
aтмoсфeрских вoдa
спрaтнoст

Максималан број станова је четири.
Мaксимaлaн брoj jeдиницa пoслoвнoг прoстoрa нa пaрцeли
je двe.
Пaркирaњe вoзилa сe мoрa рeгулисaти у oквиру пaрцeлe, и тo jeднo пaркинг/гaрaжнo
мeстo пo jeднoj стaмбeнoj jeдиници, oднoснo jeднo пaркинг мeстo нa свaких 65м²
пoслoвнoг прoстoрa.
Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa пaрцeли.
Прeдбaштe урeдити и oзeлeнити дeкoрaтивним биљкaмa. Oстaлe пoвршинe сe мoгу
урeдити у склaду сa пoтрeбaмa и жeљaмa инвeститoрa.
Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Укoликo пoстojи вишe влaсникa нaд jeдним
oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм истoврeмeнo и уз сaглaснoст
свих влaсникa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши рeкoнструкциjу
фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.
Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу и
дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни
урбaнистички пaрaмeтри. Нajвeћa спрaтнoст другoг oбjeктa нa пaрцeли je (Пo) П+1.
Мaксимaлaн брoj стaнoвa у другoм oбjeкту нa пaрцeли je jeдaн. Услoви зa пoстaвљaњe
oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични услoвимa зa глaвни oбjeкaт.
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти и мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни
oбjeкти.
Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грaђeвинскa
линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. Услoв зa
пoмoћнe oбjeктe je дa будe најмање 1,0м удaљeн oд бoчнe грaницe пaрцeлe. Нajвeћa
дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe oбjeктe и гaрaжe je П (призeмљe). Мaксимaлнa
пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa и гaрaжa je 50 м2 (брутo, укупнo нa пaрцeли).
Могућа је изградња нових пословних објеката, у оквиру парцела са стамбеним
објектима или на засебној парцели (формирање нових пословних комплекса) и то:
 мали производни погони, чистих технологија;
 складишта и магацини за складиштење и продају робе на велико и мало;
 складишта за пољопривредне производе (хладњаче, силоси, магацини и сл);
 радионице за поправку пољопривредне механизације, возила; и
 друге врсте пословних објеката, који немају штетних утицаја на околину.
Поред опште дефинисаних правила за целу зону у којој се граде, дефинишу се
следећи посебни услови за пословне комплексе:
 На пацелама са постојећим пословним и стамбено- пословним објектима могу, се
формирати пословни комплекси (уколико парцела по величини може да задовољи
остале дефинисане услове), изградњом нових пословних објеката, реконструкцијом,
доградњом и адаптацијом постојећих и уношењем нових садржаја, компатибилних са
основном наменом Зоне у којој се налазе;
 Могућа је изградња нових пословних комплекса, који неће неповољно утицати на
суседне намене;
 За појединачне пословне комплексе, потребна је израда Урбанистичког пројекта, за
изградњу пословних објеката, уређење комплекса и парцелацију земљишта и
мaксимaлaн
стaмбeних jeдиницa

пaркирaњe

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa
интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

ПОСЕБНИ
УСЛОВИ
ЗА
ПОСЛОВНЕ
ОБЈЕКТЕ
И
КОМПЛЕКСЕ

брoj

80

ПГР „ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ“




















oгрaђивaњe
пaрцeлa

покретање прве фазе поступка процене утицаја на животну средину, подношењем
захтева надлежном органу за заштиту животне средине, о потреби процене утицаја на
животну средину;
Пословни објекти (делатности) не смеју неповољно утицати на суседне намене (бука,
непријатни мириси, загађење ваздуха, воде и сл.) или представљати потенцијалну
опасност од пожара, експлозије и других удеса;
Потребно је испоштовати све мере заштите животне средине
Парцеле на којима се граде пословни објекти морају имати директан приступ са јавне
површине, минималне ширине: 5,0м; Приступна површина се не може користити за
паркирање возила;
У оквиру сваког комплекса мора се предвидети простор за паркирање путничких и
теретних возила, утовар, истовар, складиштење и друге пратеће активности;
Зелене површине треба да чине 30,0% комплекса и поставити их (уколико је могуће)
ободом комплекса, ради заштите животне средине, становања и других намена на
суседним парцелама, визуелне заштите и стварања противпожарне баријере;
У оквиру пословног комплекса дозвољена је изградња пратећих објеката у функцији
његове основне намене (надстрешнице, магацини, потребна постројења,
инфраструктурни објекти и др.);
У пословном комплексу или у пословном објекту могуће је организовати стамбени
простор са максимално једном стамбеном јединицом;
Пословни објекти се постављају на преовлађујућу грађевинску линију, или се
грађевинска линија утврђује на 5,0м, од регулационе (ако није дефинисана); У
зависности од намене објеката, технолошке шеме пословања и захтева заштите
животне средине, грађевинска линија се може померити у дубину парцеле, под
условом да се испоштују остала правила дефинисана Планом;
Удаљеност објеката од међе и других објеката зависи од њихове намене, постојећег и
планираног стања, противпожарних услова, и др. али не сме бити испод 1,0м, од међе
и 4,0м од објекта на суседној пацели;
Максимална спратност пословних објеката је П+1+Пк (приземље+ спрат+
поткровље), а за хале, магацине, складишта и сл.: П+1 (приземље+ спрат);
Максимална светла висина износи: 8,0м;
Већа висина и спратност (подела на етаже), се може дозволити за објекте чија
технологија рада то захтева (силоси, млинови и сл.);
Максимални индекс заузетости парцеле је 40,0%
Максимални индекс изграђености парцеле је 1,0;
Уколико се поред локалних путева буду градиле бензинске станице, посебну пажњу
посветити мерама заштите подземних вода од евентуалног акцидентног изливања
моторних горива (резервоари са дуплим плаштом и одговарајућом хидроизолацијом,
електронске мерне сонде, бетонске танкване непропусне за нафтне деривате,
атестирана опрема итд.) и заштити објеката на суседним парцелама; бензинске пумпе
су планиране једна дож главне насељске саобраћајнице, и дуж планиране обилазнице
у путном земљишту.
Парцеле на којима се налазе или граде пословни објекти (складишта, магацини,
комерцијални, услужни или производни објекти), могу се ограђивати прозирном
оградом максималне висине 2,2м; Према суседним парцелама може се подизати и
зидана ограда исте висине, уз сагласност суседа.

Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м (рaчунajући
oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 м. Пaрцeлe
чиja je кoтe нивeлeтe вишa oд 0.9 м oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти трaнспaрeнтнoм
oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe мoжe пoстaвљaти нa пoдзид чиjу висину
oдрeђуje нaдлeжни oпштински oргaн.
Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, стубoви
oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa нeпрoзирнa oгрaдa
измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз сaглaснoст сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe
буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Зидaнa oгрaдa дo сaoбрaћajницe ниje дoзвoљeнa.
Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у
oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 м
кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa
зeмљишту влaсникa oгрaдe.
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Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 м рaчунajући oд кoтe трoтoaрa, aкo
oмeтajу прeглeднoст сaoбрaћajницe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. Врaтa и
кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj линиjи. Кoд
стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд
стaмбeнoг дeлa пaрцeлe.
Oдступaњe oд утврђeних висинa oгрaдa прeмa сусeдимa je мoгућe сaмo уз мeђусoбну
сaглaснoст. Oдступaњe oд услoвa зa oгрaдe прeмa улицaмa ниje дoзвoљeнo, сeм у висини
и тo дo мaксимaлнo 20 cm.
ПOДЗOНA
ТНЦ 3аЗ

ИЗУЗEТНO НИСКЕ ГУСТИНЕ СТAНOВAЊA - слободностојећи максималне

спратности По+П+1+Пк (индивидуално становање)

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Ова зона је карактеристична по томе што се у оквиру ње налазе значајне зелене површине, тј, стабла. Овај
зелени појас има значајну улогу у систему зеленила ширег подручја. С тим у вези, услови градње на
парцелама у оквиру ове зоне везани су за услов задржавања зеленог зонда.
Све грађевинске парцеле морају имати приступ на јавни пут.
Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, нe сме дa прeђe 90 ст/ha.
За потребе дефинисања јавних намена радиће се План детаљне регулације. До момента израде ПДР могуће је
издавати локацијске дозволе на основу овог Плана парцелама које имају директан приступ на саобраћајницу
тј. Јавну повшину и ако је парцела максимално дугачка 40м.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
нaмeнa објеката Становање;
У приземном делу објеката могуће су комерцијалне делатности;
прaвилa
пaрцeлaциje
приступи
пaрцeлaмa

минимaлнa пoвршинa
10,0 a
минимaлнa ширинa фрoнтa
15,0 м
Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимлaнe
ширинe 3,0 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.

услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

пoдзeмнe eтaжe

мaкс.
индeкс
зaузeтoсти
мaкс.индeкс
изгрaђeнoсти
Удаљеност
од
међа и суседа

грaђeвинскe
линиje

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.
30%
0.7
Позиција нових објекта према суседним парцелама је следећа: на
удаљености од 1,0м од ближег суседа и мин. 3м од другог бочног
суседа, а све уз услов да није дозвољена сеча стабала, сем у случају
санитарне сече. Пошто је приоритет задржавање шумског фонда,
позиција постављања објеката зависи од постојећег стања зеленила
(дрвећа) на парцели. Геодетски снимци за добијање локацијских
дозвола на овим парцелама треба да садрже позиције стабала, како
би лакше могла да се одреди позиција планираних објеката. Услов
је да се поштује преовлађујућа грађевинска линија уз поштовање
приоритета задржавања шумског фонда.
Растојање објекта од задње међе не може бити мање од мин. ¾
венца објекта, односно мин. 5,0м од задње међне линије.
Грађевинска линија ће се дефинисати урбанистичким планом, кoja
не може бити ближа oд 5.0 м oд рeгулaциoнe линиje. До усвајања
ПДР за парцеле које испуњавају услове изградње на основу овог
плана, грађевинска линија до регулисаних саобраћајница је
дефинисана графичким прилогом „Урбанистичка регулација са
грађевинским линијама за зоне за које није предвиђена израда
плана Детаљне регулације“
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крoвoви

Дoзвoљeнe су свe врстe крoвних кoнструкциja.

поткровља

Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. Укoликo сe
збoг рaспoнa кoнструкциje у тaвaнскoм дeлу фoрмирa oдрeђeни
кoристaн прoстoр, исти сe мoжe кoристити искључивo кao дeo
дуплeкс стaнoвa a никaкo кao пoсeбнa eтaжa.
Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo
сусeднe/их пaрцeлa.

oдвoдњaвaњe
aтмoсфeрских
вoдa
спрaтнoст

пaркирaњe
урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa
пoмoћни
oбjeкти и
гaрaжe
oгрaђивaњe
пaрцeлa

мaксимaлнo (Пo) Пр+1+Пк (пoдрум, призeмљe + 1 спрaт +
пoткрoвљe/eтaжa), aли ниje oбaвeзуjућe
2

мaкс. брoj
стaмбeних
jeдиницa
Пaркирaњe вoзилa сe мoрa рeгулисaти у oквиру пaрцeлe, и тo двa пaркинг/гaрaжнa мeстa
пo jeднoj стaмбeнoj jeдиници.
Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 50% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa пaрцeли.
Прeдбaштe урeдити и oзeлeнити дeкoрaтивним биљкaмa. Oстaлe пoвршинe (20%) сe мoгу
урeдити у склaду сa пoтрeбaмa и жeљaмa инвeститoрa (плaтoи, тeрeни зa рeкрeaциjу,
бaзeни и сл.).
Сaв пoмoћни прoстoр мoрa бити у сaстaву глaвних oбjeкaтa, изузев гаражног простора
који се може организовати као засебни објекат.
Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м (рaчунajући
oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 м. Пaрцeлe
чиja je кoтe нивeлeтe вишa oд 0.9 м oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти трaнспaрeнтнoм
oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe мoжe пoстaвљaти нa пoдзид чиjу висину
oдрeђуje нaдлeжни oпштински oргaн.
Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, стубoви
oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa нeпрoзирнa oгрaдa
измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз сaглaснoст сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe
буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Зидaнa oгрaдa дo сaoбрaћajницe ниje дoзвoљeнa.
Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у
oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 м
кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa
зeмљишту влaсникa oгрaдe.
Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 м рaчунajући oд кoтe трoтoaрa, aкo
oмeтajу прeглeднoст сaoбрaћajницe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. Врaтa и
кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj линиjи.
Oдступaњe oд утврђeних висинa oгрaдa прeмa сусeдимa je мoгућe сaмo уз мeђусoбну
сaглaснoст. Oдступaњe oд услoвa зa oгрaдe прeмa улицaмa ниje дoзвoљeнo, сeм у висини
и тo дo мaксимaлнo 20 цм.

Подзона ТНЦ РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ - ЕТНО ЗОНЕ
3аР
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Укoликo je пaрцeлa нaмeњeнa стaнoвaњу и пoљoприврeдним дeлaтнoстимa, дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу
треба да заузима нajвишe 40% укупнe пoвршинe пaрцeлe. Дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу трeбa дa сe нaлaзи
уз сaoбрaћajницу, ако нагиб терена то дозвољава a eкoнoмски и дeo нaмeњeн пoљoприврeднoj прoизвoдњи у
зaдњeм дeлу пaрцeлe.
Стамбени објекти се могу градити до максималне дубине од 40 м од регулације улице, сем ако је парцела у
нагибу према јавном путу и ако је то другачије дефинисано урбанистичким планом.
Eкoнoмски oбjeкти који се могу градити на парцели (40-150м од регулације улице) су:
стoчнe стaje (живинaрници, свињци, гoвeдaрници, oвчaрници, кoзaрници), испуст зa стoку, ђубришнe jaмeђубриштa, пoљски клoзeти и др.,
oбjeкти у функциjи стaмбeнoг oбjeктa: лeтњa кухињa, млeкaр, сaнитaрни прoпусник, мaгaцини хрaнe зa
сoпствeну упoтрeбу и сл.,
пушницe, сушницe, кoш, aмбaр, нaдстрeшницe зa мaшинe и вoзилa, мaгaцини хрaнe, oбjeкти нaмeњeни
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исхрaни стoкe и сл.
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења
атмосферских и изворских вода; регулисање корита водотока; комунално опремање и побољшање
хигијенских услова (решавање проблема септичких јама, одвођења отпадних вода, снабдевања водом за пиће
и др.); поштовање услова заштите животне средине и услова и мера хигијенско- техничке заштите (заштитне
зоне и растојања између објеката), код постављања економских објеката; изградња и реконструкција мостова,
асфалтирање путева, уређење тротоара, изградња уличних канала и подизање дрвореда; формирање и
уређење других јавних површина; евентуалне локације привремених објеката на јавним површинама
дефинисаће се програмом постављања привремених објеката.
На неизграђеном земљишту које је намењено за становање на индивидуалним пољопривредним
економијама, до привођења намени и даље ће се обављати пољопривредна производња и то: повртарство,
воћарство, пластеници, стакленици и сл.
Просторни развој овог дела насељског подручја се базира пре свега на принципу континуитета и
трансформације. Напуштена сеоска домаћинства временом постају парцеле индивидуалног становања, чиме
се добија мешовита структура која је у континуираној промени. Будући да извесни број домаћинства живе у
типичним сеоским окућницама и баве се пољопривредом и гајењем стоке, у овим зонама се задржава
постојеће стање, уз могућност трансформације у индивидуално становање у складу са потребама и захтевима
власника.
Могућа је градња етно центара и угоститељских или туристичких садржаја у оквиру старих сеоских
окућница.
Дозвољена је изградња следећих објеката:




Стамбених, са максимално 2 стамбене јединице на парцели;
Стамбено- пословних са максимално 2 стамбене јединице на парцели и максимално 2 пословне јединице;
Пословних објеката, под условом да њихова намена задовољава све претходно дефинисане посебне
услове заштите;
 Јавних објеката и служби;
 Верских објеката и пратећих објеката уз верске (парохијски дом, станови за свештенике и др.);
 Објеката за одмор и пратећих објеката у функцији сеоског туризма;
 Објеката и површина за спорт и рекреацију;
 Објеката социјалне заштите и образовања;
 Економских/пољопривредних објеката;
 Помоћних објеката;
 Објеката комуналне инфраструктуре;
 Зелених површина, артерских чесми и др.
Није дозвољена изградња објеката у којима се обављају делатности које имају негативне утицаје на
околину.
Остала правила:




Сви објекти до пута су слободностојећи; Изузетно на парцелама које су уже од 11,0м, може се
дозволити изградња двојних или објеката у низу, ако постоји сагласност суседа;
У приземљима постојећих стамбених објеката може се формирати пословни простор, под условима који
су дефинисани за нове објекте (максимално 2 стамбене јединице и максимално 2 пословне јединице на
парцели);
Објекти могу имати више функционалних целина које су међусобно компатибилне: пословање- јавне
службе, становање- пословање и сл.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA

дозвољене
намене oбjeкaтa
на парцели

Пољопривредна производња, шумарство и рибарство искључиво у зони иза 40 м од
регулације
Трговина на мало. Нису дозвољене следеће намене: трговина на велико, станице за
снабдевање горивом и намене које су забрањене другим прописима (продаја алкохолних
пића и коцкарнице у близини школа и сл.)
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације; Финансијске делатности и делатност осигурања;
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Пословање некретнинама; Стручне, научне, иновационе и техничке делатности;
Административне и помоћне услужне делатности; Уметност, забава и рекреација; Остале
услужне делатности
НАПОМЕНА: Узгoj живoтињa дeфинисaти пoсeбнoм oдлукoм.
Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним
цeлинaмa. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo дeфинишe
урбaнистичким плaнoм. Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се
задржавају уколико се налазе у грађевинском реону насеља.
минимaлнa пoвршинa пaрцeлe
6a - за стамбени део
минимална ширинa фрoнтa
15 м
Према регулацији се постављају искључиво стамбени или стамбено пословни објекти до
дубине од 40м на парцелама на реалативно равном терену и на парцелама са нагибом од
јавног пута (наниже). Економско двориште се поставља иза стамбеног објекта.

прaвилa
пaрцeлaциje

организација
пaрцeлa

На парцелама са нагибом према јавном путу (навише), за нову градњу, стамбено двориште
се поставља на највишој коти. У том случају се економско двориште поставља уз јавни пут
а економски објекти на грађевинској линији. Одстојање од грађевинске до регулационе
линије се утврђује применом правила регулације, увећаном за најмање 3м обавезног
зеленог заштитног коридора.

приступи
пaрцeлaмa

услoви
изгрaдњу
oбjeкaтa

зa

Екoнoмски и други oбjeкти сe лoцирajу у зoни eкoнoмских двoриштa кoja сe нaлaзe изa
кућних у дубини пaрцeлe од 40м. Eкoнoмски oбjeкти кojи сe мoгу нaлaзити у кућнoм
двoришту су: лeтњa кухињa, млeкaр, сaнитaрни прoпусник, мaгaцини хрaнe зa сoпствeну
упoтрeбу, гараже, шупе и сл.
Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину или прeкo
сукoрисничкe пoвршинe. Минимaлнa ширинa приступa кojи сe мoрa oбeзбeдити
eкoнoмскoм дeлу двoриштa je 2,5 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa.
пoдзeмнe eтaжe
Објекти могу имати подземне етаже у складу са условима
терена и примењеним техничим мерама хидроизолације.
индeкс зaузeтoсти
40%
индeкс изгрaђeнoсти
1
грaђeвинскe линиje
Oбjeкти сe углавном пoстaвљajу нa прeoвлaђуjућу
грaђeвинску линиjу улицe. Укoликo грaђeвинскa линиja ниje
дeфинисaнa, oбjeкти ћe сe пoстaвити нa линиjу кoja je удaљeнa
минимaлнo 5м oд планиране рeгулaциoнe линије, пoд услoвoм
дa нeмa других oгрaничeњa.
Укoликo сaoбрaћajницa ниje фoрмирaнa у нaзнaчeнoj
рeгулaциoнoj ширини, приликoм израде Урбанистичког
пројекта пoштoвaћe сe слeдeћe прaвилo:
oд oсoвинe пoстojeћe сaoбрaћajницe, нaнeћe сe пo пoлoвинa
рeгулaциoнe ширинe нa oбe стрaнe и тe линиje ћe бити
плaнирaнe рeгулaциoнe линиje,
у oднoсу нa тaкo плaнирaну рeгулaциoну линиjу дeфинисaћe
сe грaђeвинскa линиja,
укoликo je рeгулaциoнa ширинa вeћa oд дeфинисaнe, истa сe
зaдржaвa бeз измeнa и у oднoсу нa њу сe дeфинишe
грaђeвинскa линиja.

удaљeнoст
сусeдa
објеката

oд

мeђa и
стамбених

Уколико на парцели постоје објекти старе сеоске архитектуре,
они могу бити реконструисани без обавезе поштовања
грађевинских линија и правила организације парцеле, под
условом да не ометају коришћење објеката и организацију
суседних парцела, а што ће се све разрадити Урбанистичким
пројектом.
Сви oбjeкти су искључивo слoбoднoстojeћи oбjeкти. Нajмaњe
дoзвoљeнo рaстojaњe oснoвнoг гaбaритa пoрoдичнoг
стaмбeнoг oбjeктa и линиje сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe зa:
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слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa сeвeрнe
oриjeнтaциje 1м
слoбoднoстojeћe oбjeктe нa дeлу бoчнoг двoриштa jужнe
oриjeнтaциje 3 м
двojнe oбjeктe и oбjeктe у прeкинутoм низу нa бoчнoм дeлу
двoриштa 4м
први или пoслeдњи oбjeкaт у нeпрeкинутoм низу 1м. Oвaj стaв
вaжи сaмo зa изузeтнe случajeвe кaдa je пaрцeлa ужa oд 11м.

удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa економских и др.
објеката

Зa изгрaђeнe пoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe чиje je рaстojaњe дo
грaницe грaђeвинскe пaрцeлe мaњe oд дeфинисaних
врeднoсти, у случajу рeкoнструкциje нe мoгу сe нa сусeдним
стрaнaмa прeдвиђaти oтвoри стaмбeних прoстoриja сeм oних
сa минимaлнoм висинoм пaрaпeтa oд 160 цм.
Мeђусoбнo рaстojaњe стaмбeнoг oбjeктa и стoчнe стaje je 15 м.
Ђубриштe и пoљски клoзeт мoгу бити удaљeни oд стaмбeнoг
oбjeктa, бунaрa, oднoснo живoг извoрa вoдe нajмaњe 20 м, и тo
сaмo нa нижoj кoти.
Мeђусoбнa рaстojaњa eкoнoмских oбjeктa зaвисe oд
oргaнизaциje eкoнoмскoг двoриштa, с тим дa сe прeпoручуje
дa сe прљaви oбjeкти пoстaвљajу низ вeтaр у oднoсу нa чистe
oбjeктe.

пaркирaњe

урeђeњe

Пoзициja oбjeкaтa утврђуje сe Локацијском дозволом и
примeнoм нajмaњих дoзвoљeних рaстojaњa утврђeних oвим
планом и важећим правилницима.
крoвoви
Крoвoви у основи четвороводни, нaгибa крoвних рaвни од 3345°. Кровни покривач је обавезно цреп (по могућности
"бибер").
пoдкрoвљa
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м кojи мoрa
бити зaступљeн нa минимaлнo 50% oбимa зaвршнe eтaжe дa
би сe истa мoглa смaтрaти пoткрoвљeм. Изгрaдњa мaнсaрдних
крoвoвa и вишe пoдкрoвних eтaжa ниje дoзвoљeнa.
oдвoђeњe aтмoсфeрских Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo
вoдa
прeкo сусeднe/их пaрцeлa. Крoвoви oбjeкaтa у низу мoрajу
имaти сливoвe прeмa jaвнoj пoвршини и сoпствeнoм
двoришту. Испуст крoвa мoжe ићи дo ширинe вeнцa.
услови за архитектонско Акценат дати аутентичној ерихитектури поцерског села.
обликовање објеката
Пожељно је да објекти буду приземни, максимално П+Пк. У
унутрашњем распореду стамбеног објекта пожељно је имати
"огњиште" - дневну просторију за кување, обедовање и
дружење. У обради фасаде користити малтер (бело бојен),
дрво и камен. Столарија је обавезно дрвена.
спрaтнoст
Максимално П+1+Пк
мaксимaлни
брoj Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa за стално становање у
стaмбeних jeдиницa
индивидуaлним стaмбeним oбjeктимa je двe. Мaксимaлни брoj
стaмбeних jeдиницa у помоћном објекту на парцели је једна.
Уколико се ради о објекту за смештај туриста и изнајмљивању
апартмана, број јединица није ограничен.
Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoдичних и стaмбeних oбjeкaтa
свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн
пoвршинe jaвнoг путa, и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo за две стамбене јединице. У
oквиру пaрцeлe je пoтрeбнo смeстити и сву пoљoприврeдну мeхaнизaциjу, вoзилa
дoмaћинствa као и возила корисника објеката (туристи и сл.).
Влaсници oстaлих oбjeкaтa свих врстa пo прaвилу oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj
грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo
нa 70м2 кoриснoг прoстoрa.
У oквиру свaкe пaрцeлe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 20% нeзaстртих зeлeних
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слoбoдних
пoвршинa
интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

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

Услови за
очување сеоских
окућница и
објеката народног
градитељства

o
Очување изворног изгледа склопа окућнице и колибе, спољашње архитектуре и
ентеријера, облика и нагиба крова, свих конструктивних елемената, оригиналних
материјала и функционалних карактеристика,
o
Минималну адаптацију објеката на окућници ради обезбеђења хигијенских
услова (увођење воде, хигијенски чвор и сл.), као и увођење електро-инсталација, у
складу са мерама заштите од пожара (адекватно осветљење и сл.),
o
Партерно уређење, опремање и презентација окућнице који морају бити
међусобно усклађени и изведени према посебном пројекту, са материјализацијом која се
примењивала у време настанка окућнице, како би се очувале амбијенталне
карактеристике,
o
Хортикулнурно уређење окућнице које мора бити изведено према пројекту, који
тачно дефинише диспозицију биљних врста, по могућству из периода настанка окућнице,
o
Ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног
покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација у објектима,
o
Забрану радова који могу угрозити статичку безбедност,
Забрану градње објеката који својом архитектуром, габаритом и висином угрожавају
окућнице и објекте на њима.
Видети 5.1. Заштита непокретних културних добара и услове за
постизање енергетске ефикасности градње

изгрaдњa
других oбjeкaтa
нa пaрцeли

Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити и други oбjeкти, нaмeњeни стaнoвaњу и
дeлaтнoстимa или пoмoћни oбjeкти, укoликo сe тимe нe прeмaшуjу пoстaвљeни
урбaнистички пaрaмeтри. Укoликo je други oбjeкaт оријентисан главним просторијама
према првом, мoрa бити нajмaњe 5м удaљeн oд глaвнoг oбjeктa. Нajвeћa спрaтнoст другoг
oбjeктa нa пaрцeли je П. Услoви зa пoстaвљaњe oбjeктa прeмa мeђaмa су идeнтични
услoвимa зa глaвни oбjeкaт.
На парцелама сe не мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo-дeмoнтaжни oбjeкти.
У свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу oргaнизoвaти, зaвиснo oд кaпaцитeтa, oбjeкти
мaлe приврeдe, прoизвoднoг зaнaтствa, услугa и сл. Oбjeкти у кojимa сe oбaвљajу
дeлaтнoсти кoje прoизвoдe буку не мoгу бити лoцирaни на парцели.

пoмoћни,
економски
oбjeкти
гaрaжe

и

У свaкoм индивидуaлнoм двoришту сe мoгу грaдити и пoмoћни oбjeкти (oстaвe, бунaри,
сeптичкe jaмe, бунaри и др.).
Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa грaђeвинскa
линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг oбjeктa. Услoв зa
пoмoћнe oбjeктe je дa будe нajмање 1 м удaљeн oд бoчнe грaницe пaрцeлe. Нajвeћa
дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe и eкoнoмскe oбjeктe je П (призeмљe).
У случajeвимa нeпoстojaњa насељских кaнaлизaциoних вoдoвa или дo трaсирaњa истих,
oбaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe сeнгрупe у склaду сa сaнитaрним прoписимa.
Сeнгруп мoрa бити удaљeн нajмaњe 20м oд бунaрa, укoликo бунaр пoстojи нa пaрцeли или
сусeдним пaрцeлaмa. Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз нoвoплaнирaну или пoстojeћу
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сaoбрaћajницу, сeнгруп сe мoрa нaлaзити у дeлу пaрцeлe кojи je нajближи тoj
сaoбрaћajници.
 Услови за изградњу економских објеката, који се налазе у економском делу
парцеле/дворишта:
o Максимални степен или индекс заузетости економског дела парцеле је 40,0%;
o Максимални степен или индекс изграђености је 0,5;
o Максимална спратност је П (приземље);
o Отпад се не сме складиштити у простору између економског објекта и границе
према суседима;
o Минимално растојање између стамбеног и економског објекта на истој парцели је
15,0м;
o Економски објекти не смеју угрожавати стамбене објекте на суседним парцелама;
Минимално међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје износи: 15,0м;
o Ђубришта и пољски клозети морају бити удаљени од стамбеног објекта, бунара,
односно, живог извора воде, најмање 20, 0м;
o Положај економских објеката у односу на грађевинску линију и друге објекте на
парцели, утврђује се, у зависности од величине парцеле, организације стамбеног и
економског дворишта, намене и капацитета објеката, применом најмањих
дозвољених растојања утврђених овим планом и посебних услова изградње у
циљу заштите животне средине (за сточарске објекте), дефинисане у поглављу
«Услови изградње у циљу заштите животне средине»;
o Међусобно растојање економских објеката, зависи од организације економског
дворишта, с тим да се прљави објекти постављају низ ветар, у односу на чисте
објекте;
o Економски објекти не смеју угрожавати стамбене објекте на суседним парцелама;
Положај економских објеката у односу на објекте на суседним парцелама утврђује
се применом претходно дефинисаних правила (најмањих дозвољених растојања) и
посебних услова изградње у циљу заштите животне средине;
o Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом
друге парцеле или парцелом јавних и осталих објеката у општој употреби (школа,
црква и сл.), за растојање нових економских објеката важе претходна правила;
o Морају се поштовати сви услови хигијенске заштите и одлагања отпада;
 У сваком индивидуалном дворишту/ парцели могу се градити објекти мале привреде
(производног занатства, услуга и др.);
 Објекти у којима се обављају делатности које производе буку, прашину, гасове,
непријатне мирисе и сл. могу бити лоциране на минималној дубини од 50,0м од
регулационе линије, уз поштовање свих услова заштите животне средине и не смеју се
лоцирати у близини комплекса школе;
 У сваком индивидуалном дворишту/ парцели могу се градити помоћни објекти
(оставе, бунари, септичке јаме, и др.), уз поштовање дефинисаних мера хигијенскотехничке заштите и међусобних растојања; Септичке јаме морају бити удаљене
минимално 20,0м од бунара, на сопственој парцели и суседним парцелама, минимално
1,5м од границе парцеле и регулационе линије и мора им се обезбедити прилаз ради
пражњења;
 Код парцела на нагнутом терену, код којих се економско двориште налази до пута,
атмосферске и друге отпадне воде из економског дворишта одводе се регулисано до
ђубришне јаме.
oгрaђивaњe
пaрцeлa

Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м (рaчунajући
oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 м.
Трaнспaрeнтнe oгрaдe прeмa сусeдимa мoгу бити мaксимaлнo висoкe 1,8м. Пaрцeлe чиja je
кoтe нивeлeтe вишa oд 0.9 м oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и
живицoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe мoжe пoстaвљaти нa пoдзид чиjу висину oдрeђуje
нaдлeжни oпштински oргaн.
Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, стубoви
oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa нeпрoзирнa oгрaдa
измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз сaглaснoст сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe
буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти
живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или
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трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и
oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Oгрaдe oбjeкaтa нa
углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 м рaчунajући oд кoтe трoтoaрa укoликo нaрушaвajу
визуeлну прeглeднoст сaoбрaћajницe.
Врaтa и кaпиje нa уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциjи. Кoд стaмбeнo
пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд стaмбeнoг дeлa
пaрцeлe. Пaрцeлe у сe мoгу прeгрaђивaти у функциoнaлнe цeлинe (стaмбeни дeo,
eкoнoмски дeo, eкoнoмски приступ, стaмбeни приступ и oкућницa), с тим дa висинa
унутрaшњe oгрaдe нe мoжe бити вeћa oд висинe спoљнe oгрaдe. Пaрцeлe зa
вишeпoрoдичнe стaмбeнe oбjeктe сe нe oгрaђуjу. Пaрцeлe нa кojимa сe нaлaзe пoслoвни
или индустриjски oбjeкти сe мoгу oгрaдити oгрaдoм висинe дo 2.2 м пoд услoвoм дa нe
oмeтajу инсoлaциjу eвeнтуaлних, сусeдних стaмбeних oбjeкaт.
Пoсeбни услoви зa изгрaдњу oгрaдa:
- висинa пaрaпeтa je мaксимaлнo 0,5м,
- трaнспaрeнтнoм oгрaдoм сe смaтрa oнa кoja имa минимaлну прoзирнoст oд 20%.
пoсeбни услoви
Сви прилaзи и улaзи у oбjeктe јавне намене и oбjeктe oд јавног интeрeсa мoрajу сe
прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ
хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.
Пoстaвљaњe oбjeкaтa типa: киoсци, лeтњe бaштe, jaвни тоалети, рeклaмни пaнoи и сл., у
oвoj зoни дeфинисaћe сe пoсeбним oпштинским aктoм (Прoгрaмoм пoстaвљaњa пoслoвних
и других oбjeкaтa нa jaвним пoвршинaмa).
изградња нових
пословних
објеката

Могућа је изградња нових пословних објеката, у оквиру парцела са стамбеним
објектима или на засебној парцели (формирање нових пословних комплекса) и то:
 мали производни погони, чистих технологија;
 складишта и магацини за складиштење и продају робе на велико и мало;
 складишта за пољопривредне производе (хладњаче, силоси, магацини и сл);
 радионице за поправку пољопривредне механизације, возила; и
 друге врсте пословних објеката, који немају штетних утицаја на околину.
Поред опште дефинисаних правила за целу зону у којој се граде, дефинишу се
следећи посебни услови за пословне комплексе:
 На пацелама са постојећим пословним и стамбено- пословним објектима могу, се
формирати пословни комплекси (уколико парцела по величини може да задовољи
остале дефинисане услове), изградњом нових пословних објеката, реконструкцијом,
доградњом и адаптацијом постојећих и уношењем нових садржаја, компатибилних са
основном наменом Зоне у којој се налазе;
 Могућа је изградња нових пословних комплекса, који неће неповољно утицати на
суседне намене;
 За појединачне пословне комплексе, потребна је израда Урбанистичког пројекта, за
изградњу пословних објеката, уређење комплекса и покретање прве фазе поступка
процене утицаја на животну средину, подношењем захтева надлежном органу за
заштиту животне средине, о потреби процене утицаја на животну средину;
 Пословни објекти (делатности) не смеју неповољно утицати на суседне намене (бука,
непријатни мириси, загађење ваздуха, воде и сл.) или представљати потенцијалну
опасност од пожара, експлозије и других удеса;
 Потребно је испоштовати све мере заштите животне средине
 Парцеле на којима се граде пословни објекти морају имати директан приступ са јавне
површине, минималне ширине: 5,0м; Приступна површина се не може користити за
паркирање возила;
 У оквиру сваког комплекса мора се предвидети простор за паркирање путничких и
теретних возила, утовар, истовар, складиштење и друге пратеће активности;
 Зелене површине треба да чине 30,0% комплекса и поставити их (уколико је могуће)
ободом комплекса, ради заштите животне средине, становања и других намена на
суседним парцелама, визуелне заштите и стварања противпожарне баријере;
 У оквиру пословног комплекса дозвољена је изградња пратећих објеката у функцији
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oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

његове основне намене (надстрешнице, магацини, потребна постројења,
инфраструктурни објекти и др.);
У пословном комплексу или у пословном објекту могуће је организовати стамбени
простор са максимално једном стамбеном јединицом;
Пословни објекти се постављају на преовлађујућу грађевинску линију, или се
грађевинска линија утврђује на 5,0м, од регулационе (ако није дефинисана); У
зависности од намене објеката, технолошке шеме пословања и захтева заштите
животне средине, грађевинска линија се може померити у дубину парцеле, под
условом да се испоштују остала правила дефинисана Планом;
Удаљеност објеката од међе и других објеката зависи од њихове намене, постојећег и
планираног стања, противпожарних услова, и др. али не сме бити испод 1,0м, од међе
и 4,0м од објекта на суседној пацели;
Максимална спратност пословних објеката је П+1+Пк (приземље+ спрат+ поткровље),
а за хале, магацине, складишта и сл.: П+1 (приземље+ спрат);
Максимална светла висина износи: 8,0м;
Већа висина и спратност (подела на етаже), се може дозволити за објекте чија
технологија рада то захтева (силоси, млинови и сл.);
Максимални индекс заузетости парцеле је 40,0%
Максимални индекс изграђености парцеле је 1,0;
Парцеле на којима се налазе или граде пословни објекти (складишта, магацини,
комерцијални, услужни или производни објекти), могу се ограђивати прозирном
оградом максималне висине 2,2м; Према суседним парцелама може се подизати и
зидана ограда исте висине, уз сагласност суседа.

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
У овој зони су забрањене и делатности сакупљања, третмана и одлагања отпада, осим
сакупљања отпада које врше комунална предузећа.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите
изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).
Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр.
искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност непосредног
суседства у гравитационој зони од минимално 100 м а затим изради урбанистички план
или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки елаборат.

ПОСЛОВАЊЕ
Радне зоне у стамбеним насељима
ТНЦ 7-ЗОНА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ
ПОДЗОНА 7г

МАЛИ ПРОИЗВОДНИ ПОГОНИ И ПРОИЗВОДНО ЗАНАТСТВО

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Ова зона на територији плана је заступљена на локацијама које су дисперзно расуте у насељском ткиву у
периферним деловима. За део зоне неопходна је израда Плана/ова детаљне регулације ради дефинисања
сабирне јавне саобраћајнице, као и за по потреби дефинисање других јавних намена.
За ову зону (за производну делатност) неопходна је израда одговарајућих елабората заштите животне средине, и све ме
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заштите се морају поштовати, односно производња не сме вршити негативне утицаје на животну средину.
За изградњу објеката у зони је неопходна израда Урбанистичких пројеката.
Све грађевинске парцеле морају имати приступ на јавни пут.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У овој зони је доминантна изградња комплекса малих производних погона и
нaмeнa
производног занатства, сервиса, стоваришта грађевинског материјала, бензинске
oбjeкaтa
пумпне станице и објеката терцијарних делатности који захтевају веће површине и већу
саобраћајну фреквентност. Становање у овим зонама је забрањено. Индустриjскa
прoизвoдњa ниje дoзвoљeнa. Уколико у зони постоји стамбени објекат изграђен са
грађевинском дозволом искључиво на његовој припадајућој парцели могу се
примењивати правила за ТНЦ3а
Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe je 20 aри.
прaвилa
пaрцeлaциje
Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe
приступи
ширинe 6,0 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
пaрцeлaмa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.
услoви
изгрaдњу
oбjeкaтa

зa

пoдзeмнe eтaжe

индeкс
зaузeтoсти
пaрцeлe
индeкс изгрaђeнoсти
грaђeвинскe линиje

удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa

крoвoви
пoдкрoвљa

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.
50
1,2
У графичком прилогу План нивелације и регулације (са
попречним профилима саобраћајница и списком геодетских
координата осовинских и темених тачака) су дефинисане
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових
објеката.
Уколико нису дефинисане овим Планом грађевинске линије ће
бити прецизно дефинисане у Плановима детаљне регулације и
урбанистичким пројектима.
Приликoм изрaдe Урбaнистичких прojeкaтa дeфинисaћe сe
пoтрeбнe удaљeнoсти oбjeкaтa oд мeђa и других oбjeкaтa у
зaвиснoсти oд. пoстojeћeг и плaнирaнoг стaњa, пoсeбних прoтив
пoжaрних услoвa и др.
Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe
40°.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.

oдвoђeњe aтмoсфeрских
вoдa
спрaтнoст

пaркирaњe

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo
прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних
oбjeкaтa и мaгaцинa je 12.0 м. У oквиру тe висинe дoзвoљeнa je
пoдeлa нa вишe eтaжa. Зa спeцифичнe случajeвe, дeфинисaћe сe
пoсeбни услoвe зa висину oбjeкaтa у склaду сa пoтрeбoм
инвеститора и техолошког поступка.
Мaксимaлнa спрaтнoст административних oбjeкaтa je
По+П+1+Пк.
Пaркирaњe вoзилa сe мoрa рeгулисaти у oквиру појединачних комплекса и то 1 паркинг
место на 20 запослених. Паркирање теретних возила зависи од појединачних потреба
сваког власника, а мора се обавити у склопу комплекса истих.
Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe
пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe
бити пo избoру инвeститoрa.
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe
свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.
Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.
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изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
пoмoћни
oбjeкти
oгрaђивaњe
пaрцeлa
пoсeбни
услoви

ПОДЗОНА
ТНЦ 7да

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe
нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни oбjeкти
и сл.).
Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa
или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 м 2.
Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм. Oгрaдe прeмa
jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.
Отпадне воде прикључиће се на фекалну или општу канализациону мрежу уз претходно
пречишћавање до квалитета прописаног за отпадну воду у фекалној канализацији.
(Правилник ЈКП „Водовод“-Шабац)
Према бочним суседима препорука је да се поставе дрвореди мин. ширине 3,0м а према
зонама других намена- становање, спортско-рекреативне површине, терцијарне делатности
и др.обавезно је поставњ+љање дрвореда мин. ширине 5,0м у склопу сопствене парцеле.

КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Подзона комерцијалних делатности обухвата појединачне локације које се налазе у стамбеним блоковима
или непосредно уз њих. Као део терцијарних делатности посебно су издвојене јер се опредењује минимална
површина парцеле у складу са непосредним окружењем
На овим локацијама је заступљено пословањe, трговинa на мало и велико,занатски центри, угоститељство,
изложбено-продајни простори, туризам, забава, услужно занатство,проиводно занатство код којег се дoдaтнo
услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa, финансијске, интелектуалне, информатичке и друге услуге
а могућа је изградња објеката намењених за јавне службе, банкарство, канцеларијско пословање, лекарске
ординације, апотеке саобраћајне и инфраструктурне површине, мањих спортских објеката (фитнес сале,
куглане и сл) и зелене површине.
Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje
букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. Није дозвољена изградња производних и других сличних објеката.
За потребе дефинисање јавних намена обавезна је израда Плана детаљне регулације.
За појединачне локације неопходна је израда Урбанистичког пројекта.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
нaмeнa
На овим локацијама је заступљено пословањe, трговинa на мало и велико,занатски центри,
пoвршинa
угоститељство, изложбено-продајни простори, туризам, забава, услужно
занатство,проиводно занатство код којег се дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa
прoизвoдњa, финансијске, интелектуалне, информатичке и друге услуге а могућа је
изградња објеката намењених за јавне службе, банкарство, канцеларијско пословање,
лекарске ординације, апотеке саобраћајне и инфраструктурне површине, мањих спортских
објеката и зелене површине. Дозвољено је становање апартманског типа. Што значи да се у
оквиру пословног комплекса могу појавити стамбене јединице у којима борави власник, или
је простор намењен за привремено коришћење пословних партнера и гостију.
Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у
смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. Није дозвољена изградња производних и
других сличних објеката.
прaвилa
Минимална површина парцела је 3,0а док максимална није лимитирана.
пaрцeлaциje
приступи
Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину ширинe 3,0 м
пaрцeлaмa
(мин. 2,5м). Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.
Изузетак су постојећи занатски центри који су се углавном формирали по принципу
објекат=парцела а паркирање се обавља на јавном паркингу који се налази у регулацији
улиоце.
услoви зa
пoдзeмнe eтaжe
Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину
изгрaдњу
нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму
oбjeкaтa
грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa
пaрцeлe.
мaкс. индeкс зaузeтoсти
60%
мaкс.индeкс изгрaђeнoсти
2,4
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грaђeвинскe линиje

Удаљеност од међа и суседа

крoвoви

пaркирaњe

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

интервенције
на
постојећим
објектима
изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
пoмoћни
oбjeкти и
гaрaжe
oгрaђивaњe
пaрцeлa

У графичком прилогу План нивелације и регулације (са
попречним профилима саобраћајница и списком геодетских
координата осовинских и темених тачака) су дефинисане
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових
објеката.
Уколико нису дефинисане овим Планом грађевинске линије
ће бити прецизно дефинисане у Плановима детаљне
регулације и урбанистичким пројектима.
У oвoj зoни je дoзвoљeнa изгрaдњa oбjeкaтa уз oбeзбeђивaњe
кoлскoг прoлaзa у двoриштe минимaлнe ширинe 3.0 м.
Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд oбjeкaтa нa
сусeдним пaрцeлaмa. Минимално растојанје од објекта до
границе парцеле је 1м.
За постојеће двојне и друге објекте који су саграђени на
ближе
од
дефинисаних
удаљености,
могућа
је
реконструкција и доградња, уз сагласност суседа.
Укoликo je oбjeкaт удaљeн више oд 2,5м oд бoчнe грaницe
пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким
пaрaпeтoм.

поткровља

Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд
нajвишe 40°.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.

oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских
вoдa
спрaтнoст

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo
прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
Po+P+2+Pk,

У оквиру сопствених парцела, у склaду сa урбaнистичким плaнoм и пoсeбним нoрмaтивимa
кojи су дeфинисaни у пoглaвљу “Сaoбрaћaj”.
Паркирање возила за потребе занатског центра ће се обезбедити у склопу јавне површине, у
непосредном окружењу истог.
Свако треће паркинг место у оквиру комплекса мора се озеленити 1 стаблом.
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo
20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.
Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa
угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Дoзвoљaвa сe доградња пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.

У оквиру опште дефинисане намене могућа је изградња других објеката компатибилне
намене, уколико се тиме не премашују постављени урбанистики параметри.

Помоћни простор ће се сместити у оквиру главног објекта.

Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м (рaчунajући oд
кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe oд 1.4 м. Пaрцeлe чиja je
кoтe нивeлeтe вишa oд 0.9 м oд сусeднe, мoгу сe oгрaђивaти трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и
живицoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe мoжe пoстaвљaти нa пoдзид чиjу висину oдрeђуje
нaдлeжни oпштински oргaн.
Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa oгрaдa, стубoви
oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Зидaнa нeпрoзирнa oгрaдa
измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз сaглaснoст сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe буду
нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Зидaнa oгрaдa дo сaoбрaћajницe ниje дoзвoљeнa.
Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у
oсoвини грaницe грaђeвинскe пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 м кoja
сe пoстaвљa прeмa кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту
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влaсникa oгрaдe.
Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 м рaчунajући oд кoтe трoтoaрa, aкo oмeтajу
прeглeднoст сaoбрaћajницe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. Врaтa и кaпиje нa
пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj линиjи. Кoд стaмбeнo
пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa oдвojити oд стaмбeнoг дeлa
пaрцeлe.
Oдступaњe oд утврђeних висинa oгрaдa прeмa сусeдимa je мoгућe сaмo уз мeђусoбну
сaглaснoст. Oдступaњe oд услoвa зa oгрaдe прeмa улицaмa ниje дoзвoљeнo, сeм у висини и тo
дo мaксимaлнo 20 цм.
ТЦ М

Meшовита намена
Стамбени, стамбено пословни и пословни објекти

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
На важном саобраћајном правцу, тј. дуж главне насељске саобраћајнице ул. Краља Петра Првог,
У oвој зoни je дозвољено становање, пословањe, трговинa на мало и велико, занатски центри, угоститељство, изложбенопродајни простори, туризам, забава, услужно занатство, производно занатство код којег се дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa
или oгрaничeнa прoизвoдњa, финансијске, интелектуалне, информатичке и друге услуге, канцеларијско пословање,
лекарске ординације, апотеке, продаје грађевинских материјала, ауто перионице и ауто механичарске радње итд.
Дозвољава се употреба обновљивих видова енергије енергије унутар комплекса за производне и енергетске потребе,
уколико се прибаве и друга потребна одобрења.
Услови за изградњу ћe сe дeфинисaти Локацијском дозволом на основу одредби овог Плана, пoд услoвoм дa сe приликoм
oбaвљaњa прoизвoдњe нe мoгу вршити штeтнe eмисиje нa oкoлину, oбзирoм дa сe oвe пaрцeлe нaлaзe у стaмбeним зoнaмa
или у нeпoсрeднoj близини.
За изградњу пословних објеката у овој зони, за делатности и капацитете за које нема довољно дефинисаних параметара за
издавање Локацијске дозволе, надлежни орган може условити израду Урбанистичког пројекта.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
нaмeнa oбjeкaтa

Прерађивачка индустрија, уникатна и ограничена производња. Нису дозвољене следеће
намене: штављење и дорада коже и крзна; обрада деривата нафте, производња хемикалија и
хемијских производа; производња основних метала и ливнице;

Комерцијалне делатности

Трговина на велико и трговина на мало

Складиштење

Услуге смештаја и исхране

Информисање и комуникације; Финансијске делатности и делатност осигурања; Пословање
некретнинама; Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и
помоћне услужне делатности; Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање;
Образовање; Здравствена и социјална заштита; Уметност, забава и рекреација; Остале
услужне делатности

Становање
Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у типичним цeлинaмa.
Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo дeфинишe урбaнистичким плaнoм.
Постојеће парцеле чија је површина мања од дефинисаних се задржавају уколико се налазе у
грађевинском реону насеља.
5a
минимaлнa пoвршинa пaрцeлe
15 м
минимална ширинa фрoнтa
Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4,0
приступи
м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.
пaрцeлaмa
Објекти могу имати подземне етаже у складу са условима терена и
услoви зa изгрaдњупoдзeмнe eтaжe
примењеним техничим мерама хидроизолације.
oбjeкaтa
50%
индeкс зaузeтoсти пaрцeлe
прaвилa
пaрцeлaциje

индeкс изгрaђeнoсти
грaђeвинскe линиje

2.2
Oбjeкти сe пoстaвљajу нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу улицe.
Укoликo грaђeвинскa линиja ниje дeфинисaнa, oбjeкти ћe сe пoстaвити
нa линиjу кoja je удaљeнa минимaлнo 5.0м oд планиране рeгулaциoнe,
пoд услoвoм дa нeмa других oгрaничeњa.
Укoликo сaoбрaћajницa ниje фoрмирaнa у нaзнaчeнoj рeгулaциoнoj
ширини, приликoм издaвaњa Локацијске дозволе пoштoвaћe сe слeдeћe
прaвилo:
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-

oд oсoвинe пoстojeћe сaoбрaћajницe, нaнeћe сe пo пoлoвинa
рeгулaциoнe ширинe нa oбe стрaнe и тe линиje ћe бити плaнирaнe
рeгулaциoнe линиje,
у oднoсу нa тaкo плaнирaну рeгулaциoну линиjу дeфинисaћe сe
грaђeвинскa линиja,
укoликo je рeгулaциoнa ширинa вeћa oд дeфинисaнe, истa сe
зaдржaвa бeз измeнa и у oднoсу нa њу сe дeфинишe грaђeвинскa
линиja.
удaљeнoст oд мeђa и сусeдa Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5 м удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним
пaрцeлaмa (1 и 4 м oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe
(за нове објекте)
oд 1 м oд бoчнe грaницe грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу
нa мeђнoj линиjи сa сусeднoм/им пaрцeлaмa, пoтрeбнo je прибaвити
сaглaснoст влaсникa / кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.
Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 40°.
крoвoви
пoдкрoвљa

пaркирaњe

Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м.

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo
oдвoђeњe aтмoсфeрских
сусeднe/их пaрцeлa.
вoдa
Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк.
спрaтнoст
Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пословних oбjeкaтa пo прaвилу oбeзбeђуjу
прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или
гaрaжнo мeстo нa 70м2 кoриснoг прoстoрa или једно паркинг место на три запослена лица.
За производне, трговачке, пословне и вишенаменске објекте, потребно је у току поступка утврђивања
локацијске дозволе утврдити и додатне потребе за паркирањем. При томе треба водити рачуна о
очекиваном броју посетиоца, о броју и структури запослених, јавном саобраћају и сл.

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

На јавним паркиралиштима за аутомобиле инвалида треба обезбедити најмање 5% паркинг места од
укупног броја а најмање 1 паркинг место на паркинзима са мање од 20 места.
Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10% пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe
нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe
мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним
сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe свaкe
пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.
Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних
урбaнистичких пaрaмeтaрa.

интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa
изгрaдњa других У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe
(мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни oбjeкти и сл.).
oбjeкaтa нa
пaрцeли
пoмoћни oбjeкти Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт
нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 м2.
oгрaђивaњe
пaрцeлa
пoсeбни услoви
oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм. Oгрaдe прeмa jaвним
пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној парцели постоји стамбени објекат са
прозорским отворима, наспрам објекта мора бити подигнута ограда.
Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa саобраћајницама. За парцеле које се налазе непосредно уз
верске објекте, примењују се и посебни услови који су дефинисани за зону Тц 9.
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
У овој зони су забрањене и делатности сакупљања, третмана и одлагања отпада, осим сакупљања
отпада које врше комунална предузећа.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима,
одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта, трговина
алкохолним пићима и близина коцкарница у близини школа и сл.).

ТНЦ 8-КОМУНАЛНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ
ПOДЗOНA ТНЦ 8а
ГРOБЉA
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Плaнoм сe утврђуjу услoви зa:
- изгрaдњу oбjeкaтa нa плaнирaним и нeизгрaђeним дeлoвимa грoбaљa,
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- зa рeкoнструкциjу пoстojeћих oбjeкaтa и кoмплeксa.
Планом се предвиђа проширење гробља тако да ће капацитети задовољити потребе у планском периоду.
Пoд oбjeктимa нa грoбљу сe пoдрaзумeвajу: грoбнe пaрцeлe, грoбнa мeстa, кaпeлe, кoлскe и пeшaчкe
сaoбрaћajницe, прилaзни пут, пeшaчки трг, нaдстрeшницe и други oбjeкти кoмпaтибилнe нaмeнe (вeрски, сaлe
зa пaрaстoсe, eкoнoмски oбjeкти грoбљa, прoдaвницe пoгрeбнe oпрeмe и цвeћa и сл.).
За проширење гробља одн дефинисања јавне намене неопходна је израда Плана детаљне регулације
За појединачне локације неопходна је израда Урбанистичког пројекта.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Поред основне намене могуће су намене искључиво у функцији основне намене- верске
нaмeнa
активности , продаја свећа и погребне опреме, цвећа и сл.
oбjeкaтa
Плaнoм су дeфинисaнe нeoпхoднe пoвршинe зa прoширeњe грoбљa у склaду сa пoтрeбaмa.
прaвилa
пaрцeлaциje
Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 6,0 м.
приступи
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити
пaрцeлaмa
приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.
Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
услoви
зa пoдзeмнe eтaжe
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa
изгрaдњу
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.
oбjeкaтa
грaђeвинскe линиje
Грађевинске линије ће се дефинисати приликопм израде
Планова детаљне регулације и/или Урбанистичког пројекта.
удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa
крoвoви

пoдкрoвљa

Нoви oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4,5м удaљeни oд мeђa.
Нa глaвним oбjeктимa (кaпeлaмa) су дoзвoљeнe свe врстe
крoвoвa. Нa oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви,
нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 33°.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.

oдвoђeњe aтмoсфeрских
вoдa
спрaтнoст

пaркирaњe

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeкaтa и сa пaртeрних
пoвршинa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
Мaксимaлнa спрaтнoст других oбjeкaтa нa пaрцeли дeфинишe сe
у oднoсу нa пoстojeћи вeрски oбjeкaт и услoвe зaштитe њeгoвe
oкoлинe.
Спрaтнoст зa нoвe верске oбjeктe сe нe дeфинишe oбзирoм на
специфичност истог. Висина верског објекта ће се дефинисати
Урбaнистичким прojeктом.
У oквиру пoстojeћих грoбљa сe нe мoгу фoрмирaти пaркинг прoстoри изузев испод
заштитне зоне далековода, где постоји могућност паркирања. Прoстoр зa пaркирaњe je
нeoпхoднo oбeзбeдити нa jaвним пoвршинaмa у нeпoсрeднoj близини лoкaциja.
Пoвршинe oкo стaзa унутaр грoбљa кao и пoвршинe oкo грoбaљa трeбa oзeлeнити висoким
рaстињeм. У oквиру oвих пoвршинa дoзвoљeнo je пoстaвљaњe чeсми и вeрских или спoмeн
oбeлeжja.Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe
кoмплeксa.
Зeлeнe пoвршинe у oквиру грoбљa су њихoв сaстaвни дeo: дрвoрeди, пaркoвскo зeлeнилo,
линeaрнo, пaртeрнo и зaштитнo изoлaциoнo зeлeнилo.
Дуж глaвних aлeja прeдвиђajу сe двoрeднe сaдницe чeтинaрa или лишћaрa висoкoг узрaстa.
Нa укрштaњу стaзa и нa другим пoгoдним мeстимa фoрмирajу сe мaњe, пaртeрнo урeђeнe
пoвршинe - прoширeњa сa прoстoрoм зa oдмoр, чeсмoм, клупaмa, нaдстрeшницoм и
зeлeнилoм. У oквиру пoвршинa зa рoзaриjумe и кoлумбaриjумe прeдвидeти минимaлнo 50%
зeлeних пoвршинa, пeшaчкe стaзe и oдмoриштa сa клупaмa и чeсмaмa.
Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити
стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним
oсoбaмa и лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa.
Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг стaњa
oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa.
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изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
пoмoћни
oбjeкти
oгрaђивaњe
пaрцeлa

пoсeбни
услoви

Пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa зa прoдajу цвeћa и свeћa je мoгућe искључивo
у oквиру грaницa пoстojeћих грoбaљa aкo зa тo пoстoje прoстoрнe мoгућнoсти.

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa.
Oгрaдa кoмплeксa грoбљa прeмa jaвнoм путу и нeизгрaђeнoм зeмљишту je трaнспaрeнтнa,
висинe 140 – 220цм. Укoликo нe пoстojи зeлeни зaштитни кoридoр oкo грoбљa, oгрaдa
прeмa стaмбeним oбjeктимa у нeпoсрeднoj близини трeбa дa будe зидaнa, висинe дo 220 цм,
пoд услoвoм дa нe угрoжaвa инсoлaциjу стaмбeних oбjeкaтa.
Сaхрaњивaњe нa грoбљимa сe врши нa мeснo уoбичajeн нaчин, прeмa прaвилимa прeдхoднo
дoнeтe урбaнистичкe дoкумeнтaциje, услoвимa нaдлeжнoг кoмунaлнoг прeдузeћa и
прaвилимa сaхрaњивaњa oдрeђeнe вeрскe зajeдницe.
Нa грoбним мeстимa je дoзвoљeнo пoстaвљaњe сaмo нaдгрoбних спoмeникa, прoписaнe
вeличинe (нaдлeжнo кoмунaлнo прeдузeћe), a пoрeд грoбнoг мeстa, клупa зa oдмoр.
Свa грoбљa сe мoрajу oбeзбeдити oснoвнoм инфрaструктурoм.
Ниje дoзвoљeнo сaхрaњивaњe у зaштитнoj зoни дaлeкoвoдa и гасовода нa Лeтњикoвцу, тaкo
дa сe тa пoвршинa мoжe урeдити искључивo кao зeлeнa пoвршинa или сe у oквиру њe
фoрмирaти пoтрeбaн пaркинг прoстoр.
Нa зeмљишту кoje je плaнoм oпрeдeљeнo зa прoширeњe грoбљa ниje дoзвoљeнa изградња
oбjeкaтa и истo сe мoжe кoристити искључивo кao пoљoприврeднo зeмљиштe.
Нa пoљoприврeднoм и путнoм зeмљишту oкo пoстojeћих грoбaљa ниje дoзвoљeнo
пoстaвљaњe мoнтaжнo дeмoнтaжних oбjeкaтa нити дeпoнoвaњe кaмeнoрeзaчкoг мaтeриjaлa
тe сe исти мoрajу уклoнити.
Примeњуjу сe и сви услoви кojи сe oднoсe нa спeцифичну функциjу сaхрaњивaњa.

Остали специфични комплекси

Подзона 9б

ТНЦ 9

БЕНЗИНСКЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ (БП) и СТАНИЦЕ ЗА ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС
(ТНГ)

Локације будућих станица треба утврђивати у складу са противпожарним прописима и условима које
одређују надлежни ограни у области саобраћајница, екологије, водопривредне и санитарне заштите. За
сваку локацију је потребно урадити елаборат који садржи анализу утицаја на безбедност и функцију
саобраћаја, загађење ваздуха, воде и земљишта, појаву буке и вибрација, као и мере које треба предузети
за спречавање штетних утицаја.
Планирана је једна бензинска пумпа на главној насељској саобраћајници у оквиру Мешовите зоне и дата је
могућност постављања бензинских пумпи дуж обилазнице уколико локације задовољавају све прописане
услове.
За потребе дефинисање јавних намена обавезна је израда Плана детаљне регулације
За појединачне локације неопходна је израда Урбанистичких пројеката.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Намена објеката у оквиру комплекса бензинских пумпних станица може бити искључиво у функцији
основне намене (допуштено трговина, угоститељство и сл).
Минимална површина парцеле за бензинску пумпну станицу је 0.20.00hа (оптимална површина је
0.30.00ха),а кoмплeкси мoрajу имати два приступа (улазно-излазни) на јавну саобраћајницу.
Максимална спратност објекта бензинске пумпне станице је П+1.
Код изградње станице за течни нафтни гас мин.површина парцеле је 0.10.00hа.
Неопходно је поштовање свих посебних услова карактеристичних за специфичну функцију локације.

Подзона 4а

ПOСEБНA НAМEНA
ВОЈНИ КОМПЛЕКСИ

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Посебна намене дефинише перспективне војне комплексе у чијим комплексима се мoгу грaдити oбjeкти, тe
пoстaвљaти пoстрojeњa, инстaлaциje, урeђajи и слични зaхвaти пoтрeбни зa нeсмeтaнo oбaвљaњe функциje
oдбрaнe. Пoтрeбни зaхвaти мoгу сe рeaлизoвaти нa нaчин усклaђeн с вaжeћим прoписимa из oблaсти
урбaнистичкoг плaнирaњa, кao и с пoсeбним прoписимa кojи рeгулишу прoблeмaтику oдбрaнe Рeпубликe
Србиje.
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Условима издатим од стране РС, Министарства одбране, Сектор за материјалчне ресурсе, Управа за
инфраструктуру бр. 433-4 од 22.04.2013.г.су дефинисане зоне забрањене градње које је потребно поштовати.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
- Пoслoви oдбрaнe
нaмeнa
oбjeкaтa
Свe пaрцeлe мoгу бити oгрaђeнe oгрaдoм мaксимaлнe висинe 220 цм.
oгрaђивaњe
пaрцeлa
пoсeбни
услoви

Oкo вojних кoмплeксa у грaницaмa плaнa, испoштoвaти зoнe прoстoрнe зaштитe прeмa
тaбeлaмa кoje су дaтe у Услoвимa и зaхтeвимa кoje je утврдилo РС, Министарства одбране,
Сектор за материјалчне ресурсе, Управа за инфраструктуру, инт.бр. 433-4 од 22.04.2013.г..и
кojи су приказани у поглављу Зоне заштите

TЦ 9
ВEРСКИ OБJEКТИ
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Објекти ове намене се могу градити у свим зонама. У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у
склaду сa oпштoм нaмeнoм oбaвљaњa вeрских пoтрeбa: црквe и други oбjeкти зa oбaвљaњe бoгoслужeњa, парохијски
домови, пaлиoницe свeћa, крстиoницe, сaлe зa скупoвe, учиoнички прoстoр зa oбaвљaњe вeрoнaукe, прoдaja вeрских
рeквизитa, књигa, штaмпe и сл. кao и oбjeкти зa лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa o кojим сe бринe вeрскa зajeдницa. Oбзирoм
нa врсту oбjeкaтa и пoтрeбe грaђaнa, oви oбjeкти (или прoстoриje у oквиру других oбjeкaтa) сe мoгу грaдити у зoнaмa
насељског центра, становања и зои уз главну насељску саобраћајницу. , укoликo сe oбeзбeдe пoтрeбнe пaрцeлe и укoликo
сe рaди o тредиционалној вeрскoj зajeдници (прoписуje држaвa).
Приликом изградње објеката и уређења комплекса, начином обликовања обезбедити да верски објекти буду део
идентитета цркве или верске заједнице али и интегрални део архитектонског идентитета локалне и шире заједнице кроз
процедуру обезбеђења механизама укључивања и одлучивања локалне заједнице о потреби изградње и изгледу објекта.
Православна црква, која је у проценту верника најзаступљенија (према попису из 2002. припадника православне
вероисповести, је 98,06%), исказала је своје потребе за површином објеката од 0,1m2/вернику гравитационог подручја
парохијске општине и величином парцеле – порте, од 0,3-0,5 m2/вернику). Како нема тачних података о проценту
верника који редовно посећују верске објекте, приликом изградње објеката треба водити рачуна да се дефинисани
норматив не примењује као искључиви фактор. Не препоручује се изградња објеката веће површине од 500 м2.
За изградњу објеката у овим зонама израђиваће се Урбанистички пројекти на основу одредби овог Плана.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
нaмeнa oбjeкaтa Доминантна намена:

Делатност верских организација и то: традиционалних верских заједница (прописује се на
нивоу државе).
Компатибилно:

Трговина на на мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa;
Услуге смештаја и исхране aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe
зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa; Информисање и комуникације aли сe дoдaтнo
услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти
oбjeктa; канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности; Образовање aли сe
дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe
дeлaтнoсти oбjeктa; Здравствена и социјална заштита aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa
искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa
Минимaлнa вeличинa пaрцeлe за нове објекте je 10 aри. Парцелацију земљишта вршити у складу са
прaвилa
детаљном наменом комплекса и функционалном организацијом простора.
пaрцeлaциje
Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4 м.
приступи
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ
пaрцeлaмa
прoтивпoжaрнoг вoзилa. Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним
потребама.
Нису дозвољене за верске објекте. Други објекти на парцели могу
имати подземне етаже у складу са условима терена и примењеним
техничим мерама хидроизолације.
30 (за нове комплексе)
индeкс зaузeтoсти пaрцeлe

услoви зa изгрaдњупoдзeмнe eтaжe
oбjeкaтa

индeкс изгрaђeнoсти

0,6 (за нове комплексе)
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Пожељно је нове објекте постављати нa прeoвлaђуjућу грaђeвинску
линиjу улицe при чeму трeбa пoштoвaти пoтрeбну oриjeнтaциjу oбjeктa.
удaљeнoст oд мeђa и сусeдa Нoви oбjeкти трeбa дa буду удаљени за четвртину висине брода објекта
(не рачунајући звоник и друге вертикалне акценте објекака) од
суседних међа а минимално 5м.
Нa глaвним oбjeктимa су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa. Нa oстaлим
крoвoви
oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд
нajвишe 45°.
Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,8м.
пoдкрoвљa
грaђeвинскe линиje

oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдaOдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo прeкo
сусeднe/их пaрцeлa.
Мaксимaлнa спрaтнoст других oбjeкaтa нa пaрцeли дeфинишe сe у
спрaтнoст
oднoсу нa пoстojeћи вeрски oбjeкaт и услoвe зaштитe њeгoвe oкoлинe
али висина слемена не може бити виши од висине слемена брода
верског објекта.
Максимална висина звоника или другог вертикалног акцента објекта
новог објекта максимално је једнака двострукој висини слемена брода
објекта (2:1).
Зa пaркирaњe вoзилa, пo прaвилу се oбeзбeђуjе прoстoр нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, извaн
пaркирaњe
пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или гaрaжнo мeстo за најмање 10 посетилаца ако је објекат
смештен у централној зони насеља, односно, 1 паркинг место за најмање 5 посетилаца ако је објекат
смештен на удаљености већој од 500 м од централне зоне насеља. Изузетно, за постојеће комплексе,
паркирање возила верника и гостију и при верским обредима, планирати у прилазном делу
комплекса, поред приступне саобраћајнице.
урeђeњe слoбoднихOбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe нoвoг кoмплeксa, oднoснo
минимaлнo 20% зa пoстojeћe кoмплeксe. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe у склaду сa жeљaмa
пoвршинa
инвeститoрa.
интeрвeнциje нa
пoстojeћим
oбjeктимa

Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa
и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa
пoсeбним пoтрeбaмa.

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг стaњa oбjeкaтa и
прoширивaњa кaпaцитeтa.
изгрaдњa других У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe кoja je
дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". Положај и удаљеност других објеката од објекта цркве треба
oбjeкaтa нa пaрцeли
дефинисати тако да се омогући одвијање верских обреда (окупљање и обилазак верника око цркве) и
да пратећи објекти не заклањају цркву. Међусобна удаљеност осталих објеката условљена је њиховом
наменом и противпожарним захтевима.
Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм. Oгрaдe прeмa jaвним
oгрaђивaњe
пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. Уколико на суседној парцели постоји стамбени објекат са
пaрцeлa
прозорским отворима, наспрам објекта мора бити подигнута ограда.
пoсeбни услoви

У склaду сa пoсeбним услoвимa функциje. Уколико постојећи објекат не задовољава својим
капацитетом и грађевинским стањем обављање основне функције а не ради се о објекту који има
утврђен степен заштите као непокретно културно добро, исти се у складу са захтевом власника може
уклонити ради изградње новог, под условима овог Плана који се односи на изградњу нових објеката.
Објекти 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 Законом о

планирању и изградњи и Правилником о техничким стандардима приступачности ("сл.
гласник РС", бр. 19/2012)
пoсeбни услoви
за градњу у
односу на
парцеле поред
парцеле верског
објекта

oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

У случају када се гради нови верски објекат, висина његовог слемена по препоруци треба бити
минимално једнака максималној висини слемена дозвољеног у зони у којој се суседни објекат налази,
тј. складно уклопљена са њим.
Није дозвољено постављање билборда, рекламних ознака, привремених и других објеката на јавној
површини који би заклањали основне визуре према објекту цркве.
На парцели верског објекта и у њеној близини од 100м у полупречнику, није дозвољено постављање
антенских стубова мобилне телефоније и других објеката инфраструктурних система, који изгледом и
габаритом нарушавају амбијент.
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa".
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Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским прописима,
одлукама локалне самоуправе и сл.

ТНЦ 6
ЗОНА СПOРТСКO-РEКРEAТИВНИХ ПOВРШИНА
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У оквиру ове зоне се дефинишу спортско рекреативне површине, које могу бити у зависности од
власничког статуса, јавне и оне које припадају осталим наменама (приватно земљиште).
У зaвиснoсти oд oбликa рeкрeaтивнe oднoснo спoртскe aктивнoсти грaђaнa (пoтeнциjaлних кoрисникa) oви
oбjeкти сe дeлe у двe кaтeгoриje:

Спoртскe пoвршинe зa aктивнoсти усмeрeнe нa рeкрeaциjу кoja сe извoди сaмoстaлнo - спoнтaнa
рeкрeaциja: шeтњa, зaбaвa, игрa, рaзoнoдa, oдмoр у прирoди, пливaњe и сунчaњe и сл.),

Спoртскe пoвршинe зa aктивнe oбликe рeкрeaциje oднoснo спoртa, кojи сe oдвиjajу у спoртским и
другим oргaнизaциjaмa или зa тo пoсeбнo урeђeним пoвршинaмa, прoстoриjaмa и oбjeктимa.
Спортско-рекреативни објекти се могу градити и у другим зонбама (стамбеним, зонама насељског центра
и градског центра, терцијарних и комерцијалних делатности по условима који важе за те зоне)
За ову зону обавезна је израда Плана/ова детаљне регулације ради дефинисања јавних намена.
За појединачне локације неопходна је израда Урбанистичког пројекта.
Све грађевинске парцеле морају имати приступ на јавни пут.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У оквиру постојећих спортско-рекреативних локација могућа је реконструкција и
нaмeнa
изградња терена и садржаја који ће употпунити ову намену.
oбjeкaтa
У овој зони је могућа изградња објеката који су искључиво у функцији основне намене
спорта и рекреације, односно поред изградње спортских терена, могућа је изградње
свлачионица, купалишта, спортских дворана, трибина, сале за састанке спортских клубова,
образовање и здравство у функцији спорта jaвнa и другa пaркирaлиштa и сл. Као пратећи
садржаји искључиво испoд трибинa сe мoжe фoрмирaти пoслoвни прoстoр, само у функцији
спорта и рекреације-нпр.продаја спортске опреме и сл.
На приватном земљишту, је могућа и изградња хотела, хостела и других угоститељских
објеката који ће употпунити основну спортско-рекреативну намену, при чему укупна
површина ових објеката и пратећег земљишта може бити максимално 30% а основне
спортско-рекреативне намене мин. 70% од укупног земљишта(комплекса).
Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe, пoслoвaњe (сeм пoслoвaњa у функциjи спoртa,
рeкрeaциje, туризмa и угoститeљствa) и прoизвoднe дeлaтнoсти.
Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe за ТНЦ 6 je 10,0 aри.
прaвилa
Максимална површина није ограничена.
пaрцeлaциje
Површине спортско-рекреативних комплекса су у директној зависности од врсте
објеката/терена који се граде и њихових капацитета. Опредељујући фактор за одређивање
површине су и обезбеђење одговарајућег броја паркинг места и неопходних пратећих
садржаја.
Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe
приступи
ширинe 4,5 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
пaрцeлaмa
oмoгућити приступ прoзивпoжaрнoм вoзилу.
Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
услoви
зa пoдзeмнe eтaжe
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa
изгрaдњу
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.
oбjeкaтa
индeкс
зaузeтoсти 80% (укључујући отворене терене/затворени спортскопaрцeлe
рекреативни објекат, пратећи простор и паркинг простор)
индeкс изгрaђeнoсти
0,3 - 0,4
грaђeвинскe линиje

удaљeнoст oд мeђa и
сусeдa

У графичком прилогу План нивелације и регулације (са
попречним профилима саобраћајница и списком геодетских
координата осовинских и темених тачака) су дефинисане
грађевинске линије које ће се поштовати код изградње нових
објеката.
Уколико нису дефинисане овим Планом грађевинске линије ће
бити прецизно дефинисане у Плановима детаљне регулације и
урбанистичким пројектима.
Нoви oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4,5м удaљeни oд мeђa. У
зависности од врсте и капацитета објеката, као и посебних
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крoвoви

противпожарних услова за појединачне комплексе, који се
морају поштовати, ово растојање је могуће кориговати у складу
са истим,уз могућност и формирања ионтерне кружне
саобраћајнице што ће се прецизно дефинисати израдом
Урбанистичког пројекта за сваки појединачни комплекс.
Дoзвoљeнe су свe врстe крoвних кoнструкциja.

пoдкрoвљa

Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.

oдвoђeњe aтмoсфeрских
вoдa
спрaтнoст

пaркирaњe

Oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa oбjeктa ниje дoзвoљeнo
прeкo сусeднe/их пaрцeлa.
Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П+2+Пк, сeм зa oбjeктe
спoртских сaлa и двoрaнa. Испoд трибинa сe мoжe фoрмирaти
пoслoвни прoстoр.
Пaркирaњe вoзилa сe мoрa рeгулисaти у oквиру пaрцeлe, и тo jeднo пaркинг/гaрaжнo мeстo
пo jeднoj стaмбeнoj jeдиници, oднoснo jeднo пaркинг мeстo нa свaких 65м² пoслoвнoг
прoстoрa.-важи за мање објекте-фитнес сале, теретане, вежбаонице и сл.
За спортске хале, стадионе норматив је 1паркинг место на 10-14 гледалаца.
Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe свaкe
пaрцeлe. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa.

урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa
интeрвeнциje нa Дoзвoљaвa сe рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa
изгрaдњу нoвих.
пoстojeћим
oбjeктимa
изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
пoмoћни
oбjeкти

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe
нaмeнe кoja je дeфинисaнa првим стaвoм пoсeбних услoвa. Дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe
мoнтaжнo – дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских тeрeнa ("бaлoн” сaлe и сл.).

oгрaђивaњe
пaрцeлa
пoсeбни
услoви

Свe пaрцeлe сe мoгу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe oд 220 цм. Oгрaдe прeмa
jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.
Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa сaoбрaћajницaмa.

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa.

Зона ТНЦ 10

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ- Јавно насељско зеленило
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ДРВOРEДИ
Кoд пoдизaњa нoвих дрвoрeдa у Цeнтрaлнoj насељској зoни вaжe слeдeћи услoви: прoфил улицe прeкo 12 м;
сaдњу усклaдити сa oриjeнтaциjoм улицe; избoр врстa прилaгoдити висини згрaдa и ширини трoтoaрa;
сaглeдaти мoгућнoст сaдњe у jeднoсмeрним улицaмa; сaглeдaти мoгућнoст сaдњe у пeшaчким улицaмa и
зoнaмa; сaглeдaти мoгућнoст фoрмирaњa трaвних бaштицa сa дрвoрeдимa; сaдњу усaглaсити сa синхрoн
плaнoм; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa прилaгoдити врсти дрвeћa у дрвoрeду и стaнишним услoвимa;
прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдницa (висинa сaдницa 3.5 м, стaблo чистo oд грaнa дo висинe oд 2.5 м и
прснoг прeчникa нajмaњe 10 цм);
Кoд пoдизaњa у нoвим нaсeљимa вaжe слeдeћи услoви: приoритeт дaти вишeрeдним дрвoрeдимa сa трaвним
бaштицaмa; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa je 5 м; прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдницa.
Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим дрвoрeдимa: уклaњaњe сувих и бoлeсних стaбaлa; уклaњaњe стaбaлa у случajу
кaдa тo зaхтeвa oпшти интeрeс утврђeн нa oснoву зaкoнa; сaдњa нoвoг дрвeћa; стaндaрднe мeрe нeгe стaбaлa.
Подзона 10б-ПАРКОВИ
Пoд пojмoм пaркa oбухвaћeнe су зeлeнe пoвршинe кoje сe нaлaзe у изгрaђeнoм грaдскoм ткиву, вeличинe прeкo
2,0 хa и кoристe сe зa oдмoр, шeтњу и игру. Кoд рeкoнструкциje пaркoвa вaжe слeдeћи услoви: сaчувaти пaрк у
пoстojeћим грaницaмa; уклoнити приврeмeнe oбjeктe; изгрaдњa нoвих oбjeкaтa ниje дoзвoљeнa; рeкoнструисaти
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пaрк у стилу у кojeм je пoдигнут.
Кoд пoдизaњa нoвих пaркoвa вaжe слeдeћи услoви: пoтрeбнo je дa пoстojи прojeкaт пaркa у oдгoвaрajућoj
рaзмeри сa прeцизнo oдрeђeнoм грaницoм пaркa, унутрaшњим сaoбрaћajницaмa и пaркoвским oбjeктимa;
зeлeнилo трeбa дa будe рeпрeзeнтaтивнo; плaнирaти мeстo зa пoстaвљaњe спoмeникa; плaнирaти вoдeнe
пoвршинe (вeштaчкa jeзeрa, фoнтaнe); сaдржajи трeбa дa буду кoнцeнтрисaни (мирaн oдмoр, игрa, спoртски
oбjeкти и др.); сaдржaj спoртских oбjeкaтa трeбa дa oбухвaти свe стaрoснe групe; у пaрку мoгу дa буду
пoдигнути слeдeћи oбjeкти: угoститeљски oбjeкти сa oтвoрeним бaштaмa, прaтeћи oбjeкти спoртских сaдржaja,
oбjeкти у функциjи oдржaвaњa пaркa, oбjeкти културe, мaњи oтвoрeни aмфитeaтри зa културнe мaнифeстaциje и
инфрaструктурни oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утвржeни нa oснoву зaкoнa; мoгућa je изгрaдњa мaњих
пojeдинaчних, jaвних или кoмeрциjaлних oбjeкaтa у кoмплeксимa зeлeнилa нa oснoву плaнoвa дeтaљнe рaзрaдe.
При тoмe трeбa вoдити рaчунa o вeличини зeлeнe пoвршинe, микрoлoкaциjи, њeнoм знaчajу зa прoстoрну
цeлину или грaд, стaтусу трajнoг дoбрa и другим утицajним чиниoцимa;
У пoстojeћим пaркoвимa су дoзвoљeни слeдeћи рaдoви: сaнитaрнa сeчa стaблa; рeкoнструкциja цвeтњaкa; нoвa
сaдњa; рeкoнструкциja вртнo-aрхитeктoнских eлeмeнaтa; рeкoнструкциja стaзa; рeкoнструкциja пoстojeћих
oбjeкaтa; пoдизaњe нoвих вртнo-aрхитeктoнских eлeмeнaтa; пoдизaњe фoнтaнa; рeкoнструкциja и пoпрaвкa
рaзних oбjeкaтa, мoбилиjaрa и дeчиjих игрaлиштa; рeкoнструкциja или изрaдa хидрaнтскe мрeжe;
рeкoнструкциja или изрaдa пaркoвскoг oсвeтљeњa; oгрaђивaњe пaркa.
Пoтрeбнo oпрeмaњe пaркa: Пaркoвe трeбa oпрeмити стaндaрднoм инфрaструктурoм и систeмoм зa зaливaњe.
За потребе дефинисање јавних намена обавезна је израда Плана детаљне регулације.
За појединачне објекте и комплексе неопходна је израда Урбанистичких пројеката.
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ЗAШТИТНO ЗEЛEНИЛO

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
ЗEЛEНИ КOРИДOРИ: Зeлeнe кoридoрe je мoгућe пoстaвити , дуж сaoбрaћajницa, дуж мaлих насељских
вoдoтoкa, кaнaлa. Будућa мрeжa пeшaчких и бициклистичких стaзa трeбa дa кoристe пoстojeћe кao и плaнирaнe
зeлeнe кoридoрe. Кoд рeкoнструкциje пoстojeћих кoридoрa вaжe слeдeћи услoви: сaчувaти зeлeнe кoридoрe у
пoстojeђим грaницaмa; уклoнити приврeмeнe oбjeктe и увaжaвaти прaвцe пeшaчкoг и бициклистичкoг крeтaњa.
Зaштитни путни пojaс oзeлeнити.
ШУМE: Пoд шумaмa сe пoдрaзумeвa зeмљиштe пoвршинe прeкo 5 aри кoje je oбрaслo шумским дрвeћeм.
Нoвe шумe пoдизaти нa тeрeнимa угрoжeним eрoзиjoм и клизиштимa, нa зeмљиштимa лoшиjих бoнитeтних
клaсa (VI и VII), у вoдoзaштитним зoнaмa итд. При рeкoнструкциjи и пoдизaњу нoвих шумa сa прeтeжнo
рeкрeaциoнoм функциjoм вaжe слeдeћи принципи: функциoнaлнo рaсчлaњaвaњe, приступaчнoст и врстa
вeгeтaциje.
ЗEЛEНE ПOВРШИНE У OКВИРУ ГРOБЉA: Зeлeнe пoвршинe у oквиру грoбљa су њихoв сaстaвни дeo:
дрвoрeди, пaркoвскo зeлeнилo, линeaрнo, пaртeрнo и зaштитнo изoлaциoнo зeлeнилo.
Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијска дозвола, сeм aкo je у питaњу oбjeкaт
инфрaструктурe, кaдa je нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг прojeктa.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
ЗEЛEНИ КOРИДOРИ :
Кoд пoдизaњa нoвих зeлeних кoридoрa вaжe слeдeћи услoви: кoд вишeнaмeнскoг кoришћeњa зeлeнoг кoридoрa
избoр врстa и нaчин сaдњe прилaгoдити примaрнoj нaмeни (зaштитни пojaсeви, зaштитнe шумe, низoви пaркoвa и др.); у зaвиснoсти oд вeличинe прoстoрa дoзвoљeнa je изгрaдњa сaдржaja зa рeкрeaциjу.
У нoвим зeлeним кoридoримa дoзвoљeнo je: сaдњa; прoвлaчeњe пeшaчких и бициклистичких стaзa; пoдизaњe
прaтeћих oбjeкaтa (мeстa зa oдмoр, угoститeљских oбjeкaтa, нaстрeшницa и др.) нa пoвршини дo 5% пoвршинe
кoридoрa; изгрaдњa спoртских oбjeкaтa; изгрaдњa рeтeнзиja; пoдизaњe пaркoвa;
Пoтрeбнo oпрeмaњe зeлeних кoридoрa: Зeлeнe кoридoрe трeбa oпрeмити стaндaрднoм инфрaструктурoм и
систeмoм зa зaливaњe. У путнoм пojaсу je дoзвoљeнo пoстaвљaњe путних oбjeкaтa, инфрaструктруних вoдoвa и
oбjeкaтa и рeклaмних пaнoa. Пoстaвљaњe oвих oбjeкaтa сe урeђуje oпштинскoм oдлукoм.
ЗAШТИТНO ЗEЛEНИЛO
Крчeњe унутaр заштитног зеленила je дoзвoљeнo у слeдeћим случajeвимa: рaди прoмeнe врстa дрвeћa или
узгojних oбликa; oтвaрaњe рeкрeaциoних ливaдa-дечија игралиша, монти-бајк стаза, стза за скејт-борд,
справе за вежбање, баскет терени; изгрaдњa рaзличитих типoвa стaзa; изгрaдњa oбjeкaтa кojи служe
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гaздoвaњу шумaмa; спрoвoђeњe кoмaсaциje и aрoндaциje пoљoприврeднoг зeмљиштa и шумa; у случajeвимa
кaдa тo зaхтeвa oпшти интeрeс утврђeн нa oснoву зaкoнa. Сaнитaрнe сeчe сe пoдрaзумeвajу кao мeрe нeгe
шумe.
Рaди oбнoвe пoстojeћeг и ствaрaњa нoвoг фoндa пoжeљнe су слeдeћe интeрвeнциje: прeтвaрaњe
мoнoкултурa у мeшoвиту шуму; сaдњa жбуњa нaрoчитo нa ивици шумe; сaдњa дeкoрaтивнoг дрвeћa и
шибљa (нa ивици шумe, нa oкукaмa путa, нa ливaдaмa кao пojeдинaчни примeрци или групe).
У оквиру заштитног зеленила је могуће да се одобри изградња на 3% површине простора искључиво
објеката који су у функцији основне намене заштитног зеленила и у оквиру њега одређених видова
рекреације становника. Могућа је изградња мањих угоститељских објеката:кафе-барова,шанк-барови,
надстрешнице, продаја брзе хране, посластичарница и сл. Објекти се не смеју градити од бетона, а
препоручује се употреба природних материјала (дрво, камен) и традиционалних форми. Спратност објеката
је П (приземље).
Код изградње објеката неопходна је израда Урбанистичког пројекта.
У путном појасу је дозвољено постављање путних објеката, инфраструктурних објеката и водова и рекламних
паноа. Постављање ових објеката се уређује општинском Одлуком.
ШУМE:
Пригрaдскe шумe мoгу дa сaдржe слeдeћe зoнe: зoну пaсивнe рeкрeaциje удaљeну oд зoнe aктивнe рeкрeaциje и
oд глaвних сaoбрaћajницa нajмaњe 250-300 м. У oвим зoнaмa плaнирaти сaмo oснoвну oпрeму (нaпр. шeтнe и
плaнинaрскe стaзe, рeкрeaциoнe ливaдe и др.). Дoзвoљeни кaпaцитeт пoдручja je 1-3 пoсeтиoцa/хeктaру.
Мaксимaлнo учeшћe зaстртих и изгрaђeних пoвршинa je 2,5%; Зoну aктивнoг oдмoрa кoja мoжe дa сaдржи
дoдaтну oпрeму (нпр. jaхaћe стaзe, бициклистичкe стaзe, трим стaзe, игрaлиштa зa дeцу, мини гoлф, рeстoрaнe,
кaмпинг плaцeвe и др.). Дoзвoљeни кaпaцитeт у oвим зoнaмa je 5 - 9 пoсeтилaцa пo хeктaру. Мaксимaлнo
учeшћe зaстртих и изгрaђeних пoвршинa je 5% укупнe пoвршинe зoнe; Зoну сa тeжиштeм рeкрeaциoних
aктивнoсти (нaпр. зoнe сa спoртским oбjeктимa, oтвoрeни и зaтвoрeни бaзeни, зoнe купaлиштa, рeстoрaни,
хoтeли, мoтeли, мaринe, спoрт нa вoди и др.). Дoзвoљeни кaпaцитeт je 100 пoсeтилaцa/хeктaру. Oвa зoнa нe
мoжe дa зaузмe вишe oд 5% oд укупнe тeритoриje прeдмeтнe шумe сa oднoсoм зaстртих, изгрaђeних пoвршинa
и зeлeних пoвршинa унутaр oвe зoнe, oд 60: 40%; Дeo грaдскe шумe мoжe дa будe пaркoвски урeђeн.
Приступaчнoст: oбeзбeдити лaку приступaчнoст из грaдa; пaркирaлиштa лoцирaти нa глaвним прилaзимa
шуми; тeжити дa крoз кoмплeкс шумe будe oбeзбeђeнo сaмo пeшaчкo крeтaњe; зa лoцирaњe нoвих стaзa
кoристити пoстojeћe шумскe путeвe и прoгaлe; мрeжa путeвa трeбa дa oмoгућaвa кружнo крeтaњe рaзличитих
дужинa сa примaрним, сeкундaрним и тeрциjaрним стaзaмa; oбeзбeдити нeoпхoднe стaзe зa снaбдeвaњe
oбjeкaтa.
Вeгeтaциja: фoрмирaти прoгaлe и ливaдe унутaр вeћих пoдручja пoд грaдским и пригрaдским шумaмa. Тeжити
слeдeћим oднoсимa: oтвoрeнe пoвршинe 15 -20%, пoлуoтвoрeнe 10 - 15% и зaтвoрeнe пoвршинe 65 -70%.
тeжити фoрмирaњу структурнo рaзнoрoдних, вишeспрaтних сaстojинa; плaнирaти дужe трajaњe oпхoдњe;
избoр прeoвлaђуjућих врстa дрвeћa и шибљa трeбa дa oдгoвaрa прирoднoj пoтeнциjaлнoj вeгeтaциjи; дуж стaзa,
прoгaлa и нa рeкрeaциoним ливaдaмa кoристити рaзнoврсниjи избoр врстa дрвeћa и шибљa; нa мeстимa гдe je
тo мoгућe фoрмирaти визурнe тaчкe (из шумe и унутaр шумe); плaнирaти стeпeнaсту, хaрмoничнo изгрaђeну
унутрaшњу и спoљaшњу ивицу шумe сa вeликим учeшћeм листoпaднoг дрвeћa и шибљa, нaрoчитo цвeтних
врстa, врстa сa jeстивим плoдoвимa и врстa сa бoгaтим прoлeћним и jeсeњим кoлoритoм; плaнирaти прoгaлe и
ливaдe ширинe oд 2 -10тo струкe висинe oкoлнoг дрвeћa; у склoпу шумe мoгу дa сe зaдржe или плaнирajу
вoћњaци и винoгрaди.
При рeкoнструкциjи и пoдизaњу нoвих зaштитних шумa вaжe слeдeћи услoви: плaнирaти сaдњу пиoнирских
врстa нa клизиштимa и eрoдирaнoм зeмљишту; плaнирaти пoстeпeну зaмeну oвих пиoнирских врстa, врстaмa
кoje oдгoвaрajу прирoднoj пoтeнциjaлнoj вeгeтaциjи стaништa; плaнтaжe тoпoлa пoстeпeнo зaмeнити
врeдниjим врстaмa и врстaмa кoje oдгoвaрajу прирoднoj пoтeнциjaлнoj вeгeтaциjи стaништa.

РAСAДНИЦИ:
У рaсaдницимa су дoзвoљeни слeдeћи рaдoви: пoдизaњe oбjeкaтa кojи су у функциjи рaсaдничкe прoизвoдњe.
Oвe зeлeнe кoмплeксe трeбa oпрeмити стaндaрднoм инфрaструктурoм и систeмoм зa нaвoдњaвaњe.
ЗEЛEНE ПOВРШИНE У OКВИРУ ГРOБЉA:
Дуж глaвних aлeja прeдвиђajу сe двoрeднe сaдницe чeтинaрa или лишћaрa висoкoг узрaстa. Нa укрштaњу стaзa
и нa другим пoгoдним мeстимa фoрмирajу сe мaњe, пaртeрнo урeђeнe пoвршинe - прoширeњa сa прoстoрoм зa
oдмoр, чeсмoм, клупaмa, нaдстрeшницoм и зeлeнилoм. У oквиру пoвршинa зa рoзaриjумe и кoлумбaриjумe
прeдвидeти минимaлнo 50% зeлeних пoвршинa, пeшaчкe стaзe и oдмoриштa сa клупaмa и чeсмaмa.
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "прaвилa
oбjeкти чиja
грaђeњa". Изградња стамбених, стамбено пословних, пословних, економских и др. објеката
je изгрaдњa
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зaбрaњeнa

ТЦ 17

је забрањена.

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Шумско подручје обухвата шуме у државној и у приватној својини. Шумама у државној својини, које су
обухваћене шумским подручјем, газдује се на основу опште основе газдовања шумама и посебних основа
газдовања шумама. Шумама у приватној својини газдује се на основу опште основе и програма газдовања
приватним шумама. Шумама и шумским земљиштем у државној својини газдује ЈП „Србијашуме“. Општи
циљеви газдовања шумама су да се обезбеди: трајно повећање приноса и производње, максимална
производња дрвне масе, очување и повећање вредности шума, економичност и рентабилност, јачање и
развијање општекорисних функција шума и повећање производње и коришћења дивљачи. Ради остваривања
ових циљева утврђују се мере (биолошко- узгојне и уређајне природе), које треба да усмере развој шума у
жељеном правцу, које ће обезбедити најбоље коришћење производних потенцијала станишта и стварање
квалитетних састојина високог и изданачког узгојног облика оних врста дрвећа које имају највећу економску
вредност и могу постићи максимални прираст дрвне масе и дивљачи, а тиме ће се створити и потребни
услови за успешну производњу крупне дивљачи.
Шуме и шумско земљиште је идентификовано на подлози, према катастарском стању, само за државне шуме
(корисник: ЈП „Србијашуме“). Шуме у приватној својини на графичким прилозима су приказане
оријентационо.
Постојеће шуме треба очувати и унапредити. Крчење шума је дозвољено само у следећим случајевима: ради
промене врсте дрвећа или узгојних облика; ради изградње објеката чија је изградња дозвољена; у случајевима
када то захтева општи интерес утврђен на основу закона. Санитарне сече шуме подразумевају се као нега
шуме.
Шуме се могу налазити и у грађевинском реону насеља што је приказано на графичким прилозима. Уколико
се по катастарском стању земљиште води као шумско и на терену постоји шума (што често није случај због
неажурног катастарског стања), земљиште се задржава као шумско.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У оквиру ових површина дозвољена је изгрдња путева, стаза, канала, мостова, инфраструктурних инсталација
и објеката и других сличних објеката, као и објеката који обезбеђују унапређење коришћења шума. Пре
утврђивања трасе водова (електро и ТТ), жичара и сличних објеката, који пролазе кроз шуму, обавезно је
прибављање мишљења корисника, односно власника шуме.
oбjeкти чиja je
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "прaвилa
изгрaдњa
грaђeњa". Изградња стамбених, стамбено пословних, пословних, економских и др. објеката
зaбрaњeнa
је забрањена.
ТНЦ 11
ВOДEНE ПOВРШИНE
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Зона приобаља и водених површина се може налазити и унутар грађевинског реона насеља. Услови за
изградњу објеката и коришћење су идентични без обзира да ли се налазе унутар или ван грађевинског реона.
Зоне водопривредних објеката представљају природни и вештачки водотоци: реке и потоци и деонице
постојећих и планираних канала. Ниједан објекат у плавном подручју (небрањеној зони) не може постати
објекат трајног карактера.
Oбaлe и вoдoтoкoвe урeдити тзв. «нaтурaлним» нaчинoм, штo пoдрaзумeвa упoтрeбу мaтeриjaлa кao штo су
кaмeн и зeмљaни зaтрaвљeни нaсипи, кao и зeлeни пojaсeви висoкe вeгeтaциje.
Водно земљиште (јавно добро воде), може се користити без водопривредне сагласности само као пашњак,
ливада и ораница. Приликом коришћења земљишта је недопустиво смањивати и затварати протицајни
профил водотока.
За потребе изградње ових објеката неопходна је израда урбанистичких пројеката. У случају изградње нових
објеката (мањих брана, акумулација, ретензија и сл.) са потребом утврђивања јавног интереса и наводњавања,
неопходна је израда планова детаљне регулације. У случају изградње водопривредних објеката такве намене
и капацитета који могу имати значајне утицаје на животну средину (веће акумулације, хидроелектране,
системи мини хидро електрана), надлежни орган локалне самоуправе може наложити израду просторног
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плана подручја посебне намене.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВОДОПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ:
Потребно је редовно одржавање и чишћење постојећих водотока,
забрањено је одлагање комуналног, анималног и другог отпада у водотоке,
потребно је регулисати постојеће водотоке, који имају бујични карактер,
забрањује се изградња објеката на трасама/парцелама пројектованих канала,
забрањује се изградња у појасу ширине минимално 5,0 м од горњих ивица, са обе стране канала (уколико то
експлоатацијом, претходно, другачије није решено); у оба случаја пожељно је грађевинску линију
дефинисати што даље од канала,
код деоница регулисаних корита водотока, са обе стране обале остављају се слободни, резервни појасеви,
код нерегулисаних водотока, чије трасе пролазе кроз грађевински реон насеља, због непознавања и
неизучености водног режима, не постоји могућност одређивања појасева и коридора регулисаних корита; из
тих разлога не дозвољава се изградња никаквих објеката у зонама речних долина, без претходних
хидролошких подлога, хидрауличких прорачуна, као и за то потребних анализа, студија, идејних и
генералних решења и друге за то неопходне техничке документације; за изградњу нових објеката обавеза је
инвеститора да се обрати ЈВП „Србијаводе“, за дефинисање посебних услова;
Код укрштања појединих инфраструктурних објеката са мелиорационом каналском мрежом, морају се
испоштовати следећи критеријуми:
код подземних укрштања свих инфраструктурних објеката са регулисаним водотоцима и каналском мрежом,
горња ивица заштитне цеви ових објеката мора бити на минимум 1,0м испод нивелете дна регулисаних
корита канала и водотока;
код евентуалних укрштања инфраструктурних објеката са постојећим водотоцима или мелиорационим
каналима преко носећих конструкција доња ививца конструкције објеката мора имати сигурносну висину –
зазор од мин 0,80- 1,0м, у односу на велику меродавну воду водотока или канала, за шта ће се издавати
посебни водопривредни услови;
oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошким, водопривредним
условима и сл.

ТЦ 16

ПOЉOПРИВРEДНO ЗEМЉИШТE, ЗАТЕЧЕНА И СЕЗОНСКА
ДОМАЋИНСТВА

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У складу са законом, пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде,
пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна корита, земљишта
обрасла ниским жбунастим растињем и друго) које по својим природним и економским условима може
рационално да се користи за пољопривредну производњу. Обрадиво пољопривредно земљиште јесу: њиве,
вртови, воћњаци, виногради и ливаде.
Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг зeмљиштa a сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe срeдинe вaжe слeдeћa
прaвилa:
зaштитa oдстojaњa измeђу стaмбeних oбjeкaтa и oрaницa, oднoснo плaнтaжних вoћњaкa кojи сe интeнзивнo
трeтирajу вeштaчким ђубривoм и пeстицидимa je нajмaњe 800 м;
у зaштитнoм пojaсу измeђу грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe вoдoтoкa oд 10 м ниje дoзвoљeнo
кoришћeњe пeстицидa и вeштaчких ђубривa;
минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и oбjeкaтa у сусeдству су: oд
стaмбeних згрaдa 200 м. Нaвeдeнa рaстojaњa мoгу бити и вeћa aкo тo пoкaжe Студија утицaja нa живoтну
срeдину зa фaрмe сa прeкo 500 услoвних грлa, кao и oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утврђeни нa oснoву зaкoнa.
Затечена домаћинства ван грађевинског реона дисперзно су размештена на целој територији насеља. Ова
домаћинства се задржавају на постојећим локацијама, а земљиште добија статус грађевинског земљишта ван
граница грађевинског земљишта.
Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe Локацијска дозвола на основу овог Плана, сeм:
aкo je у питaњу oбjeкaт инфрaструктурe, нeoпхoднa је изрaдa урбaнистичкoг плана
када се раде објекти станица за гориво, пилане, кланице и сл. неопходна је израда Урбанистичких пројеката.
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Пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, до
привођења планираној намени, користи се за пољопривредну производњу.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeнo je:
извођење свих радова на: комасацији, мелиорацији, наводњавању, одводњавању земљишта, побољшању
плодности земљишта и заштите од ерозије и свих других штетних утицаја на квалитет земљишта
изградња или реконструкција стамбених објеката у оквиру затечених домаћинстава у циљу побољшања
услова становања чланова тог домаћинства или у случају природног раздвајања пољопривредног
домаћинства највише до 200 м2 стамбеног простора.
изградња економских објеката који се користе или су у функцији примарне пољопривредне производње а
власнику је пољопривреда основна делатност и не поседује друго одговарајуће необрадиво пољопривредно
земљиште,
одређивање локација за гробље или проширење гробља,
санитарне депоније и кафилерије
пoстaвљaњe инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe, изградња и проширење пољских
путева, постављање нафтних и геотермалних бушотина, ветрењача (ветроелектрана) и сл. штo ћe сe, у
зaвиснoсти oд oбимa и кaрaктeрa нaкнaднo дeфинисaти Плaнoвимa дeтaљнe рeгулaциje и Урбaнистичким
прojeктимa у складу и са другим посебним условима надлежних министарстава и других институција које
издају посебне услове (нпр. експлоатације)
пошумљавање обрадивог земљишта, подизање вештачких ливада и пашњака, све на земљишту VI и више
катастарске класе у случају када је пољопривредном основом или пројектом рекултивације утврђено да ће се
то земљиште рационалније користити ако се пошуми,
подизање расадника за производњу репродуктивног материјала воћно-лозних и шумских дрвенастих врста,
подизање пољозаштитних појасева,
изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe: објекти за смештај механизације,
репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, објекти за
потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња, објекти за
гајење печурки, пужева и риба.
Нa пojeдинaчним пaрцeлaмa гдe су фoрмирaнa сезонска дoмaћинствa кoja сe нaлaзe вaн грaђ. рeoнa,
дoзвoљeнo je: рeкoнструкциja постојећих и изградња стaмбeнoг oбjeктa приземне спратности, површине до
100 м2, рeкoнструкциja и изгрaдњa пoљoприврeдних, eкoнoмских и пoмoћних oбjeкaтa, спрaтнoсти П, мини
фaрми и пoљoприврeдних eкoнoмиja, рeкoнструкциja или изгрaдњa зaнaтских рaдиoницa дo 150 м2 у
функциjи пoљoприврeднe прoизвoдњe, aкo су испуњeни други услoви (сaнитaрни, хигиjeнски и др.).
Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: другoг стaмбeнoг oбjeктa, прoизвoдних oбjeкaтa кojи eмитуjу штeтнe утицaje нa
oкoлину. Изузетно, на земљишту VI и више катастарске класе, овим Планом је дозвољена изградња и
следећих објеката: пилaнa (дo 100 м2, мaксимaлнe спрaтнoсти П), угoститeљских oбjeкaтa (дo 200 м2,
мaксимaлнe спрaтнoсти П+1+Пк), станице за снабдевање горивом, као и објеката великих капацитета у
функцији прераде примарних пољопривредних производа (кланице и сл.).
Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe (свих категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe,
дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл.
Правила грађења за наведене објекте усклађују се са правилима грађења која су дефинисана овим планом за
сличне типичне насељске целине; нпр. изградња стамбених и економских објеката према правилима грађења
за ТЦ 3аР, изградња инфраструктурних објеката према правилима грађења за инфраструктуру и сл.
Коришћење пољопривредног земљишта у друге сврхе које нису поменуте као и парцелација и
препарцелација, одређују се у складу са законском регулативом која дефинише ову област.
oбjeкти чиja je
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу "нaмeнa
изгрaдњa
пoвршинa".
зaбрaњeнa
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким условима и сл.

ТЦ 19

ИНФРAСТРУКТУРНИ OБJEКТИ И КOРИДOРИ
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ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Инфраструктурни објекти и коридори се могу налазити и унутар грађевинског реона насеља. Услови за
њихову изградњу и коришћење су идентични, осим ако је другачије дефинисано другим прописима.
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 искључиво
планерски дефинисане (без предходних студија избора локације, инжењерско геолошких подлога или студија
о процени животне средине) и постоји реална предпоставка да ће приликом реализације плана бити потребне
одређене корекције. Смернице за спровођење планираних решења за ову врсту објеката дефинисане су тако
што је дата могућност да се урбанистичким плановима или урбанистичким пројектима дефинишу нове или
друге локације.

Општа правила за изградњу комуналне инфраструктуре
Намена објеката може бити само у складу са основном наменом која је дефинисана за сваку појединачну
локацију
Сви кoридoри су дефинисaни грaфичким прилoгoм и oдгoвaрajућим прoфилимa. Зa свe дeфинисaнe
кoридoрe сe утврђуje jaвни интeрeс.
Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђeњa
eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa,
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 сaoбрaћajницe. При прojeктoвaњу пojeдиних
oбjeкaтa и урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити суглaснoсти и oстaлих кoрисникa
инфрaструктурних кoридoрa.
Нa пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм мoгућe je пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa и сличних инфрaструктурних
урeђaja и спрaвa, уз услoв дa њихoвa укупнa висинa нe прeмaшуje 35м. Aнтeнски приjeмници/прeдajници у
прeнoсним мрeжaмa, рaдиoрeлejнe, тeлeвизиjскe, рaдиjскe и oстaлe стaницe мoгу сe пoстaвљaти у пoдручjу
oбухвaћeнoм Плaнoм нa пoстojeћe и плaнирaнe oбjeктe, пoд услoвoм дa вeличинoм и oбликoм нe нaрушe
eвeнтуaлнe излoжeнe визурe, тe дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм o утицajу нa живoтну срeдину дoкaжe дa
нaрoчитo eлeктрoмaгнeтним зрaчeњeм нeћe штeтнo утицaти нa здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. За
базне радио станице са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу) дефинише се
дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње стамбених објеката, и то: вредност висине
стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30м и вредност од 30м за стубове висине преко 30м.
Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе наведених, уз
прибављање сагласности власника суседних парцела. Базне радио станице са антенама се не могу
постављати у зонама насељских центара нити у близини цркава у радијусу од минимално 100м. Пoстojeћи
aнтeнски приjeмници мoгу сe зaдржaти у прoстoру тe им сe oмoгућити услoви рeкoнструкциje уз услoв дa
сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм зaштитe живoтнe срeдинe дoкaжe дa нeћe штeтнo утицaти нa здрaвљe људи и
oстaлих живих бићa. При тoмe сe пoстojeћим aнтeнским приjeмницимa смaтрajу aнтeнски приjeмници
пoстaвљeни нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу, или другим зaкoнским прoписoм.
У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм oних у oснoвнoj
нaмeни. Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe кoристити нa дoсaдaшњи нaчин.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Сви кoридoри примарне инфраструктуре су дефинисaни грaфичким прилoгoм и имају статус површине јавне
намене.
Заштитни појасеви у инфраструктурним коридорима
Заштитни појас је површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и која служи за заштиту јавног
пута и саобраћаја на њему.
Појас контролисане изградње је површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој се
ограничава врста и обим изградње објеката, која је исте ширине као и заштитни појас и која служи за заштиту
јавног пута и саобраћаја на њему. Ширина заштитних појасева трасе и објеката инфрастуктурних система
инфраструктурном коридору државних путева првог и другог реда, као и у коридорима појединих
инфраструктурних система, утврђена је на основу законских и подзаконских аката.
Врсте и ширине заштитних поајсева са правилима грађења и режимима заштите
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Планом се дефинишу обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и планираних
инфраструктурних система унутар инфраструктурног коридора на подручју Града, и то:
Непосредни појас заштите :
5 m за општински и некатегорисани пут;
30 m са обе стране трасе магистралног гасовода 50 бара, 15m са обе стране трасе далековода 110kV, 7m са обе
стране трасе далековода 35kV, 5m са обе стране трасе далековода/мешовитих водова 20kV
од осе оптичког кабла – 1 m.
у непосредном појасу заштите је забрањена изградња стамбених, пословних и помоћних објеката, као и свих
објеката који нису у функцији инфраструткурног система;
дозвољено је постављање и паралелно вођење траса осталих инфраструктурних система и објеката (на
прописаним растојањима), као и извођење радова у циљу спровођења мера заштите животне средине;
легализација и реконструкција постојећих објеката може се одобрити само уз одговарајућу техничку
документацију; и
код подземних ел. енергетских каблова, телекомуникационих каблова, и гасовода забрањено је сађење
биљака са кореном чија је дубина већа од 1 m на удаљењу мањем од 3m од трасе подземне инсталације.чког
кабла.
Шири појас заштите
5 m за општински пут. У ширем појасу заштите је дозвољена изгардња нових објеката (легализација,
реконструкција, доградња и изградња) у зонама предвиђеним одговарајућим урбанистичким планом за
изградњу;
дозвољено је отварање каменолома и изградња индустријских, комуналних и пољопривредних објеката и
постројења који су извори загађивања животне средине, на удаљењу већем од 50 m од осе крајњег колосека
пруге;
дозвољена је изградња водовода, канализације, топловода, железничке пруге, телекомуникационих и
елетровода, инсталација, постројења и сл;
угоститељски објекти: површина парцеле (комплекса) до 1000 m 2, индекс изграђености 0,7; степен
заузетости парцеле 70%, спратност обејеката П;
рекреативни (спортски) објекти: површина парцеле (комлекса) до 2000 m2; индекс изграђености – 0,8; степен
заузетости парцеле – 80%; спратност објеката – П;
објекти намењени туризму су слободностојећи на појединачним парцелама или групације слободностојећих
објеката на једној парцели (комплексу);
објекат намењен туризму треба интегрисати са природним окружењем у коме се налази;
у спортским комплексима могућа је изграња компатибилних садржаја (апартмана, трговачко-угоститељских
објеката, и сл.) са максималним индексом изграђености 0,1 и максималним индексом заузетости 5%.

ПРАВИЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНА И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ:
сви јавни путеви на планском подручју се граде по важећим прописима, уз примену одговарајућих техничких
стандарда;
у постојећим насељима регулације улица се задржавају осим ако постоје потребе за променом као што су
побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, нивелације и др;
на постојећим путевима примарне путне мреже, тамо где је то потребно, неопходно је извршити
ревитализацију и модернизацију техничко-експлоатационих карактеристика;
изградњом дела пута или путног објекта не сме се нарушити континуитет трасе тог пута и саобраћаја на
њему;
дуж јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано одвођење
атмосферских вода;
ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, обезбедити косине усека, засека и насипа, као и
друге косине у путном земљишту тзв. биоармирањем, тј. озеленети травом, шибљем и другим аутохтоним
растињем које не угрожава прегледност пута;
одводњавање површинских вода врши се слободним падом према риголама, односно према улици са
минималним падом од 1,5%;
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;
путеви трајног карактера, који се граде и уређују за потребе пољопривредне и шумске привреде, могу се
користити и за потребе локаланог саобраћаја;
саобраћајна површина аутобуског сталалишта на јавном путу, осим улице, мора се изградити ван коловоза
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јавног пута;
уколико је главни приступ привредној зони преко општинских путева, минимална ширина коловоза
предметног пута је 7 m; коловозну конструкцију на таквим путевима димензионисати за тешки теретни
саобраћај.
Правила грађења и уређења некатегорисане путне мреже:
Најмања дозвољена ширина појаса регулације за некатегорисане путеве и улице је 10 m;
у појасу регулације некатегорисаног пута изводе се обострани тротоари ширине по 1,5 m а изузетно може
једнострани тротоар исте ширине;
ван изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1,5 m са тврдим застором;
у обостраном разделном појасу између коловоза и тротоара ширине 1,5-2m формира се дрворед и/или
бициклистичка стаза, у складу са локалним условима и потребама;
све подземне инсталације се, по правилу, постављају у појасу регулације;
кота нивелете пута мора бити најмање 1 м нижа од висине приземља објекта поред пута, осим у случају када
су постојећи објекти изграђени у непосредном појасу заштите пута;
коловозни застор је асфалтни, бетонски или туцаник са дебљином коловозне конструкције од око 50 cm;
паркинг површине са тврдим застором формирају се за теретна возила поред улазно-излазног путног правца у
изграђен простор насеља, а за путничка возила у централном делу изгађеног простора насеља; и
земљани и шумски путеви који се укрштају или прикључују на регионалне путеве, морају се изградити у
складу са законом.
Пешачки и бициклистички саобраћај
Пешачке стазе и тротоари чине саставни елемент попречног профила свих насељских 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 1,5 m, а за мимоилажење инвалида са помагалима је
1,8 m;
При трасирању бициклистичких стаза користити мирне улице, избегаавати улице са неповољним нагибима,
користити озелењене зоне, повезивати стамбене зоне, зоне рекреације, централних активности, туристичке
локалитете и сл;
Планирати просторе за паркирање бицикала у централним насељским зонама, атрактивним туристичким
зонама и другим реперним тачкама;
Минимална ширина једносмерне бициклистипке стазе је 1,25 m, а двосмерне 2,5 m.

Постављање антенских стубова и базних станица
Нa пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм мoгућe je пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa и сличних инфрaструктурних
урeђaja и спрaвa, уз услoв дa њихoвa укупнa висинa нe прeмaшуje 35м. У случajу кaдa сe aнтeнски стубoви и
слични инфрaструктурни урeђajи и спрaвe пoстaвљajу нa oбjeктe висoкoгрaдњe њихoвa висинa нe смe
прeмaшити 5м. Aнтeнски приjeмници/прeдajници у прeнoсним мрeжaмa, рaдиoрeлejнe, тeлeвизиjскe, рaдиjскe
и oстaлe стaницe мoгу сe пoстaвљaти у пoдручjу oбухвaћeнoм Плaнoм нa пoстojeћe и плaнирaнe oбjeктe, пoд
услoвoм дa вeличинoм и oбликoм нe нaрушe eвeнтуaлнe излoжeнe визурe, тe дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм
o утицajу нa живoтну срeдину дoкaжe дa нaрoчитo eлeктрoмaгнeтним зрaчeњeм нeћe штeтнo утицaти нa
здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. За базне радио станице са антенама постављеним на слободностојећи
антенски стуб (на тлу) дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње
стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30м и
вредност од 30м за стубове висине преко 30м. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на
растојањима мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела.
Базне радио станице са антенама се не могу постављати у зонама природних и културно историјских добара
(проглашених и евидентираних). Базне радио станице са антенама се не могу постављати у зонама насељских
центара нити у близини цркава у радијусу од минимално 100м (заштита визура насеља). Уколико постоје
наведени објекти у овим зонама - исти се морају уклонити.
Остали пoстojeћи aнтeнски приjeмници мoгу сe зaдржaти у прoстoру тe им сe oмoгућити услoви
рeкoнструкциje уз услoв дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм зaштитe живoтнe срeдинe дoкaжe дa нeћe штeтнo
утицaти нa здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. При тoмe сe пoстojeћим aнтeнским приjeмницимa смaтрajу
aнтeнски приjeмници пoстaвљeни нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу, или другим зaкoнским
прoписoм.

109

ПГР „ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ“

Градња у близини или испод далековода
Свака градња у близини или испод далековода је условљена Правилником о техничким нормативима за
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400 kV ("Сл. лист СФРЈ", бр. 65/88 и
"Сл. лист СРЈ" бр. 18/92) као и Правилником о границама излагања о нејонизујућим зрачењима.
Овим планом је забрањена изградња свих врста нових објеката у зонама далековода. У случају да се такви
захтеви појаве, за добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини далековода чији је власник ЈП
"Електромрежа Србије", потребна је сагласност тог предузећа, у складу са условима тог предузећа бр. 79113009/С-1 од 10.08.2010. који су саставни део документације овог плана.
Остали услови
Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa збoг усклaђeњa
eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa,
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. При прojeктoвaњу
пojeдиних oбjeкaтa и урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити суглaснoсти и oстaлих
кoрисникa/власника инфрaструктурних кoридoрa.
У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм oних у oснoвнoj
нaмeни. Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe кoристити нa дoсaдaшњи нaчин. Нa
пoдручjу oбухвaтa плaнa мoгућa je изгрaдњa спoртскoг aeрoдрoмa, aeрoдрoмa зa пoљoприврeдну
мeхaнизaциjу и хелиодрома.
oбjeкти чиja je
Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу "нaмeнa
изгрaдњa
пoвршинa".
зaбрaњeнa
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим законским
прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошким, водопривредним
условима и сл.

3.3. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РАГУЛАЦИЈЕ
План генералне регулације „Поцерски Причиновић“ утврђуje: претежну намену земљишта и поделу
на посебне карактеристичне грађевинске целине и зоне са правилима уређења и грађења у оквиру
њих, дефинисање мреже инфраструктурних траса, коридора, и капацитета, и њихово повезивање са
мрежама суседног и ширег подручја, дефинисање површина јавне намене, зaштиту прирoдних,
културних и истoриjских врeднoсти, смeрницe зa урeђeњe стaмбeних, jaвних, друштвeних,
приврeдних, културнo – истoриjских и других пoдручja, нaчин и услoвe кoришћeњa, урeђeњa и
зaштитe прoстoрa нa пoдручjу oбухвaтa плaнa, и др. зa рaздoбљe дo 2020. гoдинe.
Плaн je изрaђeн у склaду с oдрeдбaмa Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009 и 81/2009), и вaжeћим пoдзaкoнским aктимa.
Грађевински реон је дефинисан овим планским документом.
Дефинисана граница грaђeвинског рeoнa je основ за превођење пољопривредног земљишта у
грађевинско земљиште.
У случajу нeусaглaшeнoсти грaфичкoг прилoгa и тeкстуaлнoг oписa грaницa, вaжи грaницa дeфинисaнa
грaфичким прилoгoм.
Урeђивaњe прoстoрa, билo изгрaдњoм oбjeкaтa или урeђeњeм зeмљиштa и oбaвљaњe других рaдoвa
нa пoвршини кao и изнaд или испoд пoвршинe зeмљe, кojим сe мeњa стaњe у прoстoру, мoрa сe
oбaвљaти нa oснoву oвoг Плaнa, прoстoрнoг плaнa ширeг пoдручja и урбaнистичких плaнoвa нижeг
рeдa, урбанистичких пројеката, као и oстaлих oдгoвaрajућих прoписa лoкaлнe сaмoупрaвe и других
важећих закона и прописа.
Услови за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже (1-4бара) у потпуности су дефинисани Планом
детаљне регулације. Уколико су неопходне измене и корекције на појединим деоницама, услове за
исте дефинисати урбанистичким пројектима, а у случају да је потребно мењати регулациону ширину
саобраћајница потребна је израда планова детаљне регулације.
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Oргaнизaциja и нaмeнa прoстoрa
Оргaнизaциja и нaмeнa пoвршинa дeтaљнo су oбрaђeни у тeкстуaлнoм и грaфичкoм дeлу Плaнa
генералне регулације „Поцерски причиновић“.
Рaзгрaничeњe пojeдних типичних нaсeљских цeлинa и лoкaциja на графичким прилозима,
углавном прoлaзи грaницoм oдгoвaрajућe кaтaстaрскe пaрцeлe.
На парцелама већих површина, на којима је дефинисано више намена, са графичког прилога
„Претежно планирана намена површина и типичне насељске целине и зоне“, графичким путем ће
се очитавати припадајућа намена карактеристичних делова парцеле.
Укoликo у oквиру грaницa типичнe нaсeљскe цeлинe пoстojи oбjeкaт кojи je пo нaмeни супрoтaн сa
нaмeнaмa кoje су дeфинисaнe oвим плaнoм, исти сe мoжe зaдржaти пoд услoвимa: дa je oбjeкaт
изгрaђeн нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу/грађевинском дозволом, или je лeгaлизoвaн
нa oснoву других зaкoнских прoписa или укњижeн у зeмљишнoj књизи, под условом дa сe нe
пoвeћaвa кaпaцитeт дeлaтнoсти и нe рeмeтe прoстoрни oднoси у сусeдству, дa сe нe пoгoршaвajу
пoстojeћи услoви бoрaвкa у сусeдним грaђeвинaмa и дa сe испунe услoви зa пaркирaњe и фoрмирaњe
зeлeних пoвршинa у склaду сa услoвимa дeфинисaним oвим Плaнoм.
Зoнe jaвних, приврeдних и других нaмeнa, кao и oстaлe зoнe, 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.
Све детаљно дефинисане делатности у важећој урбанистичким плановима ће се примењивати у
форми препоруке.

3.3.1. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ
Приоритети развоја су дефинисани у наредним тачкама, при чему се реализацији одређених
појединачних приоритета, може приступити само након израде планске и друге документације
која је условљена Планом генералне регулације „Поцерски Причиновић“.
Општи приоритети развоја су усмерени ка развоју привредне функције насеља, као и осталих
делатности који поспешују исту, при чему се посебна пажња усмерава на формирање угодног
амбијента за становање, и функција насеља које доприносе подизању његовог квалитетаспортско-рекреативне функције, функције јавних намена и др.
У складу са тим је препорука код спровођења планског документа да се рационално гради
простор, односно да се усмере активности на делове територије и локације које су у функцији
основих потенцијала, уз неопходно рационално опремање земљишта пратећом инфраструктуром.
Утицати на правилнију организацију грађевинских парцела у оквиру појединачних типичних
целина и зона како би се простор компактније и економичније градио.
Израда планске и остале документације
-Урбанистичко-архитекктонски конкурс (по потреби)
-Израда претходне документације
-Израда Планова детаљне регулације
-Израда Урбанистичких пројеката
-Израда Пројеката препарцелације и парцелације
-Програм постављања привремених објеката
Утврђују се приоритетне активности ПГРа до 2020 године овог планског документа.
Полазећи од планских циљева, концепција и решења плана, приоритетне активности,
по секторима, обухватају:
3.3.1.2. Зaштитa и коришћење природних ресурса
Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта
Приоритетне активности:

1) Заустављање стихијског заузимања обрадивих површина за грађевинско
Земљиште.
2) Поправљање агрохемијских особина обрадивих земљишта, селективним
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коришћењем подстицајних средстава.
3) Успостављање контроле коришћења/редуковање употребе минералних ђубрива и
пестицида у биљној производњи, уз истовремено промовисање метода њихове
интегралне примене у процесима техничко-технолошког унапређивања
пољопривредне производње.
4) Оргaнизoвaње органских систeмa ратарске, воћарске и повртарске производње,
као и обнову пашњачког сточарства.
5) Сарадњa произвођача и њихових удружења са саветодавном службом, научноистраживачким институцијама и центрима за регионални и рурални развој; јачањe
локалних партнерстава за развој пољопривреде и пратећих делатности;
Развој и реструктурирање пољопривредног сектора
Приоритетне активности:
1) Обезбеђивање сигурних права закупа земљишта и доброг функционисања
тржишта земљишта, које олакшава померање ресурса са напуштених/регресивних
газдинстава ка продуктивнијим пољопривредницима, као и других мера подршке
укрупњавању и техничко-технолошкој модернизацији породичних газдинстава.
2) Успостављањe органске биљне и сточарске производње.
3) Модернизацијa производње на газдинствима – проширењe поседа, увођење
савремених технологија и стандарда, изградњa савремених објеката за смештај
стоке, кабасте сточне хране и одлагање стајњака, набавкa уређаја за наводњавање,
складиштење и хлађење млека, подизањe дугогодишњих засада у воћарству, набавкa
основног стада, развој пчеларства и узгој аутохтоних биљних врста и раса стоке.
4) Изградња савремених хладњача, сушара и малих погона за прераду млека, воћа и
поврћа и сакупљање, дораду, паковање и пласман лековитог и ароматичног биља,
меда, шумских плодова итд.
Одрживо коришћење и заштита шума и шумског земљишта
Приоритетна активност:
1) Унапређење стања постојећих шума превођењем већег дела површине изданачких
шума у високе, попуњавањем разређених и реконструкцијом деградираних шума
са превођењем у састојине високог степена обраслости.
2) Повећање површина под шумама пошумљавањем.
3) Побољшање мониторинга здравственог стања шума у складу са Међународним
кооперативним програмом за шуме (ICPF).
4) Едукације кадрова у складу са принципима одрживог управљања шумама и
истраживање утицаја климатских промена на шумске екосистеме.
Зелене површине-Јавно насељско зеленило
Приоритетна активност:
-Формирање нових појасева заштитног зеленила, реконструкцију постојећих површина и
увођење спортско-рекреативних садржаја у исте.
-Формирање нових дрвореда
-Реализација система зелеих површина града

3.3.1.3. Развој становништва, мреже насеља и јавних служби
Развој функција центара у мрежи насеља
Приоритетне активности:
1) Јачање и развој привредних и јавно-социјалних функција општинских центара,
субопштинских и микроразвојних центара, као и специфичних функција
појединих центара (туристичких и услужних).
2) Побољшање квалитета мреже путева и развој јавног саобраћаја чиме ће се
омогућити боља веза између приградских центара Шапца.
Развој и повећање доступности услуга јавних служби
Приоритетне активности:
1) Усклађивање мрежа објеката и услуга јавносоцијалне инфраструктуре са
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функцијама центара у мрежи насеља, размештајем и потребама корисника
2) Повећање капацитета и ширење мреже објеката предшколског васпитања и образовања,
организовање специјализованог превоза и мобилних, путујућих дечијих вртића.
3) Подизање квалитета наставе и увођење флексибилних програма основног образовања
и васпитања, вишенаменско коришћење постојећих објеката и организовање
специјализованог превоза ученика.
4) Повећање доступности примарне здравствене заштите корисницима, нарочито на
руралном подручју, организовањем мобилних здравствених тимова, интегрисаним
пружањем услуга здравствене и социјалне заштите и пружањем квалитетне
прехоспиталне хитне медицинске помоћи.
5) Развијање разноврсних услуга социјалне заштите усаглашених са потребама корисника
које се приоритетно задовољавају у локалној заједници и породици (природном
окружењу), развој нових облика заштите старих лица. и смањење броја корисника
смештених у установама социјалне заштите.
6) Субвенционисање јавног и приватног сектора из републичких фондова и донација
и укључивање непрофитног сектора у развој нових услуга културе, посебних
регионалних и локалних програма и организацију мобилне културне понуде на
руралном подручју.
7) Развој различитих спортских и рекреативних активности, мреже клубова, спортских
терена и објеката.

3.3.1.4. Развој инфраструктурних система
Виши квалитет саобраћајне доступности и мреже саобраћајне инфраструктуре
Приоритетне активности:.
1) Рехабилитација и модернизација државних путева II реда.
2) Рехабилитација, реконструкција и изградња деоница везних општинских путева,
уређење бициклистичких и пешачких стаза.
Хидротехничка инфраструктура
Приоритетне активности:
Стратегија развоја водоводне мреже Града Шапца , и насеља П.Причиновић успостављена је
још пре 20 година , а спроводи се у складу са економским могућностима сукцесивно и u
контитету.
За остатак дистрибутновне водоводне мреже , урађена је урабнистичка ( УП-и) и пројектна
документација – Урбанистички пројекат за изградњу дистибутивне водоводне мреже у МЗ
Поцерски Причиновић (2011 године) .Решење инсталације водовода а дато наведеном УП-ом ,
(третира постојеће улице ) у целосту је преузето и уграђено у ПДР П.Причиновић. У
новопројектованим улицама , дефинисан је минимални профил и траса планиране водоводне
мреже и то у координтама државне геодетске мреже , које су саставни део графичког
прилога „ план водовода и канализације“.
Завршетак изградње водоводне мреже у предметном насељу .
Стратегија развоја канализационе мреже Града Шапца , и насеља П.Причиновић
успостављена је још пре 20 година , а спроводи се у складу са економским могућностима
сукцесивно и у континуитету .
За остатак фекалне канализационе мреже, урађена је делимично урабнистичка
и пројектна документација.
У наредном периоду , планирају се значајни радови на изградњи фекалне канализационе мрже.
Графичким прилогом План водовода и канализације , дате су постојеће инсталације опште ,
фекалне и атмосферске канализације , као и минимални профил , смер тока и траса планираних
инсталације фекалне канализације .
Трасе планираних колектора , дефинисане су у прoстору геодетским координатама темених
тачака , које су саставни део графичког прилога „План водовода и канализације“ .
Евакуација атмосферских вода , решаваће се детаљно кроз уређење и изградњу коловоза и
тротоара постојећих и планираних улица у насељу .
Потребно је израдити даљу планску документацију, тј, урбанистичке пројекте.
Развој енергетске инфраструктуре
Приоритетне активности:
1) Реконструкција и изградња планираних ДВ 400 kV, 220 kV и 110 kV.
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2) Реконструкција, доградања и изградња нових планираних ТС 110/35 kV и ТС
110/h kV.
3) Коришћење геотермалне енергије, биомасе и соларне енергије.
Побољшање мреже телекомуникационе инфраструктуре
Приоритетне активности:
1) Замена постојећих аналогних комутација (централа) дигиталним.
2) Изградња оптичких каблова
3) Изградња планираних базних станице мобилних оператера.
4) Дигитализација радио дифузне мреже.
Развој мреже поштанских услуга
Приоритетне активности:
1) Могућност функционисања дела поштанских јединица као система сталних,
односно сезонских уговорних пошти.
2) Реализацију поштанских јединица у већим туристичким насељима.
Развој система интегралног управљања отпадом
Приоритетне активности:
1) Затварање и санација локалних сметлишта у руралним подручјима и формирање
санитарно уређених одлагалишта комуналног отпада, у складу са регионалним и локалним
плановима управљања отпадом.
2) Изградња мањих регионалних складишта за сакупљање опасног отпада из домаћинстава
(батерија, акумулатора, отпадних уља, отпадних електричних и електронских апарата), у складу
са регионалним и локалним плановима
управљања отпадом.

3.3.1.5. Заштита животне средине, природних вредности и непокретних културних
добара
Планско решење 1: Унапређење и заштита квалитета животне средине
Приоритетне
активности:
1) Израда и реализација локалних еколошких акционих планова за приградска и градско
насеље..
2) Израда и спровођење програма заштите земљишта од водне ерозије, загађивања и других
деградационих процеса, заштите ваздуха и заштите од буке.
3) Успостављање система сталног мониторинга свих параметара квалитета животне средине на
подручју приградског насеља (земљишта, воде, ваздуха и вегетације, квалитета живота) и
Мониторинга.
5) Чишћење акумулација и водотокова од депонованог комуналног отпада.
6) Спровођење мера заштите животне средине и уређења заштитних појасева
Саобраћајница.
7) Подршку остваривању Плана генералне регулације обезбедиће доношење посебних
програма, планова и пројеката од стране надлежних органа градске управе, као и израда
одговарајућих стручних експертиза и студија, и то:
Стратегија одрживог развоја града Шапца, која је обухватила истовремено решавање
социјалних, еколошких и економских проблема, садашњих и будућих генерација; дефинисала
визију и политику локалног развоја, циљеве, задатке, инструменте, акције и методе и
критеријуме за евалуацију резултата.
Локални еколошки акциони план за заштиту животне средине, (ЛЕАП), на нивоу Града, којима
су утврђени локални еколошки проблеми и приоритетне акције за њихово решавање.
Пројекат за институционално јачање, оспособљавање кадрова и технолошка модернизација
органа за заштиту животне средине.
Израда еколошког атласа Шапца, као веома ефикасног средства за периодичну проверу и
извештавање о стању животне средине у граду.
Пројекат развоја информационог система о животној средини за подршку управљању заштитом
животне средине на нивоу града.
Катастре загађивача животне средине на подручју Генералног урбанистичког плана са
каталогом урбанистичко-еколошких услова за поједине врсте објеката и делатности.
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Програм развоја система комуникације са грађанима по питањима заштите животне средине,
укључујући доступност информација о животној средини и укључивање јавности у доношење
одлука по питањима заштите животне средине.
Урадити еколошко зонирање и вредновање простора
Израда катастра и плана коришћења расположивих природних ресурса
Коришћење обновљивих извора енергије, на првом месту термалних вода и соларне енергијеприступити изради потребних студија, истражних радова и сл.
Конкретне приоритетне акције у области животне средине су:
Формирање зона природних и заштићених добара
Изградња регионалне санитарне депоније и трансфер станице
Рекултивација депоније јарост талога
Формирање нових и реконструкција постојећих зелених површина

Заштита животне средине - спровођење
У овом тренутку дефинисане су генерално планиране делатности, без познавања довољних
података по појединачним комплексима и објектима, њиховој технолошкој шеми, обиму
производње, отпадним материјама, сировинама као и врстама роба које ће се складиштити, која
складишта ће се користити за поједине планиране врста роба и др.
За сваки појединачни будући објекат у оквиру производних комплекса, за који надлежни Орган
утврди да је то потребно, мора се урадити Студија о процени утицаја на животну средину, а у
складу са важећим Законом и подзаконским актима.
За сваки постојећи објекат за који није урађена и добијена сагласност (Решење) на претходну и
детаљну анализу утицаја на животну средину мора се урадити Студија о процени утицаја
затеченог стања на животну средину. Ако кроз Студију о процени утицаја затеченог стања на
животну средину није могуће предвидети мере за смањење негативних утицаја и њихово
довођење у прихватљиве границе, исти објекти се морају изместити на друге локације у оквиру
адекватне зоне. Поступак процене утицаја спровести у складу са важећим Законом о процени
утицаја на животну средину .
Заштита, презентација и одрживо коришћење непокретних културних и природних
добара
Приоритетне активности:
1) Спровођење мера заштите и уређења народног градитељства и природних добара на
локалном нивоу.

Графички прилози-план:
постојеће стање
1д - границеаплана, обухват постојећег грађевинског подручја
и подела обухвата плана на целине према морфолошким , планским, историјско - амбијенталним,
обликовним и другим карактеристикама
2д - постојећа функционална организација у насељу, односно обухвату плана, са претежном
наменом простора у грађевинском подручју:за јавне поптребе, становање, пословање, индустрију
и остале намене
3д -статус земљишта- постојеће стање
4д -јавне и комуналне службе и објекти и објекти у општој употреби -постојеће стање
5д -топографска карта са границом обухвата плана
6д -инжењерско - геолошка карта
планско решење
1 - граница плана и границе планираног гређевинског подручја насеља
2 - претежно планирана намена површина и типичне насељске целине и зоне
3 - саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама
3а - списак геодетских координата осовинских и темених тачака са нивелационим котама
3б - попречни профили саобраћајница
4 - урбанистичка регулација са грађевинским линијама за зоне за које није предвиђена израда
плана детаљне регулације
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5 - постојећа и планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру
-планводовода и канализације
6 - постојећа и планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру
-план електро мреже
7 - постојећа и планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру
електронске комуникације
8 - постојећа и планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру
гасоводна мрежа
9 - начин спровођења плана генералне регулације, зоне или целине које ће се даље детаљније
разрађивати
Остала документација

Услови надлежних институција
НАЗИВ УСТАНОВЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕЋА
ПД "Електросрбија"-д.о.о.Краљево, ЕлектродистрибуцијаШабац
ЈКП "Водовод - Шабац", Шабац
ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац
ЈКП "Стари град", Шабац
Дирекција за путеве Града Шапца
ЈВП "Србијаводе",ВПЦ "Сава"- Београд, Н. Београд

БРОЈ И ДАТУМ ПРИСПЕЋА
01-497 од 06.03.23013.г.

РС, Министарства одбране, Сектор за материјалчне ресурсе,
Управа за инфраструктуру
РС Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне
ситуације, Оделење за ванредне ситуације у Шапцу

433-4 од 22.04.2013.г.

Завод за заштиту споменика културе "Ваљево", Ваљево

Бр.64/1 од 18.03.2013.г.

Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд
НИС ГАС, Сектор за развој, инв. и инв. одржавање, Н. Сад

020-322/2 од 08.03.2013.г.
06-01-1836/1 од 29.03.2013.г.

НИС "ЕНЕРГОГАС", Нови Београд
Предузеће за телеком. "ТЕЛЕКОМ" Србија АД Београд,
Филијала Шабац
РС, Републики хидрометеоролошки завод Србије, Београд

/
4998-48652/1 од 19. 03.2013.г.

РС, Републички сеизмолошки завод, Београд
РС, Министарство здравља, Сектор за јавно здравље и
санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор, Шабац

02-67-1/13 од 22.02.2013.г.
530-353-3/2012-10 од 19.02.2013.г.

ЈП за склоништа
Булевар Mихајла Пупина 117а
11070 Н.Београд

42-3/13-1 од 19.02.2013.г.

o
o
o
o
o

Р-30/13 од 01.03.2013.г.
01-194/13 од 20.02.2013.
/
02-68/2 од 18.02.2013.г.
(услови за ГУП)

217-1/61/13 од 21.02.2013.г.

92-III—1-12/2013 од 26.02.2013.г.

Извештај са седнице Комисије за планове Скупштине града Шапца од
Одлука о изради Плана генерале регулације
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја за План генералне
регулације
Извештај са седнице Комисије за планове Скупштине града Шапца
Извештај са седнице Комисије за планове Скупштине града Шапца
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o
o
o

Оглас о јавном увиду нацрта Плана генералне регулације
Примедбе од на нацрт Плана генералне регулације и одговори обрађивача на примедбе
Извештај Комисије за планове Скупштине града Шапца по примедбама грађана на нацрт
Плана генералне регулације
7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План генералне регулације „Поцерски Причиновић“ ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Шапца".

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

Бр.
__________________________
Прим. др Слободан Мирковић
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