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Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

Анализа постојећег стања
1. Топографска карта са границом обухвата
2. Извод из ППГ Шапца
3. Извод из ГП за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић,

Јавремовац, Јеленчу и Мишар
4. Оверен катастарски план Р= 1: 5.000
5. Подлога са границом обухвата Плана Р= 1: 5.000
6. Постојећа намена површина Р= 1: 5.000
Плански део
7. План намене површина и површине јавне намене Р= 1: 5.000
8. План поделе на целине и зоне и заштита простора Р= 1: 5.000
9. План нивелације и регулације 1- саобраћај Р= 1: 5.000
10а. Попречни профили саобраћајница, Р= 1: 100
10б.Списак координата осовинских и темених тачака -
11. План нивелације и регулације 2- грађевинске линије Р= 1: 5.000
12. План водовода Р= 1: 5.000
13. План канализације и каналска мрежа Р= 1: 5.000
14. План електро- мреже Р= 1: 5.000
15. Електронске комуникације Р= 1: 5.000
16. План гасоводне мреже Р= 1: 5.000
17. Карта спровођења Р= 1: 5.000

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Нa oснову члана 25, 35 и 216. став 5, Закона o планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09,
81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС и 50/2013- одлука УС),
Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и
Мишар («Сл лист општине Шабац», бр. 10/08)и члана 32.и 99. Статута града Шапца (“Сл лист града
Шапца” бр.32/08), Скупштина града Шапца, на седници одржаној __________________________
године, донела je:

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МИШАР“

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

I.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О НАСЕЉУ
Насеље Мишар припада градској агломерацији Шабац, коју чини градско насеље Шабац и

5 приградских насеља у његовом непосредном гравитационом подручју. Мишар има периферни
положај у градској агломерацији, и од градског насеља је одвојено катастарском општином и
насељем Јеленча. Катастарска општина (КО) Мишар се налази низводно од Шапца, дуж државног
пута Iб реда Шабац- Обреновац- Београд, а својом северном границом обухвата део реке Саве са
Мишарском адом. Површина Катастарске општине износи: 1074,6130 ha, а насеље има 2. 200
становника. Шабац, као регионални центар значајно утиче на преображај приградских насеља, у
оквиру свог функционалног подручја, у зависности од њиховог положаја у мрежи насеља.

Северни део КО, чини речна тераса Саве, равничарско подручје са надморским висинама око
80м.н.в., која није плављена великим водама. У депресијама  и узаном појасу речне обале надморске
висине се крећу око 75м.н.в.  Остали део територије КО чине ниски брежуљкасти терени са
заравнима и надморским висинама око 100м.н.в.

На подручју КО Мишар се налазе значајни привредни, инфраструктуни и други објекти,
који имају регионални, национални и међународни значај:
 део Источне радне зоне града Шапца, са слободном зоном, робно-транспортним центром и др.;
 државни пут Iб реда-26;
 река Сава- међународни пловни пут;
 магистрални гасовод;
 далековод 110кV и  220кV,
 геронтолошки центар.

Планским документима вишег реда на овом подручју је планирана међународна лука,
интермодални терминали и логистички центар и нова железничка пруга Шабац- Обреновац-
Београд.

Поред Дунава, река Сава је наша најзначајнија међународна водна саобраћајница, тако да је
Шабац преко Саве и Дунава, повезан са већином речних пловних путева у Европи и са Црним
морем.

У Мишару је, за време Првог српског устанка вођена највећа и најзначајнија битка (13.
августа 1806.године) и извојевана победа устаника против централне турске власти. Српски
устаници, под вођством вожда Карађорђа, су потукли турску војску, која је долазила из Босне, под
вођством Сулејмана паше Скопљака. У центру насеља је подигнут споменик Карађорђу и
мишарским јунацима, а у близини споменика, у дому културе, налази се  стална музејска поставка
посвећена Боју на Мишару. У удолини, на углу улица Стојана Чупића и Секуле Гавриловића,
обележен је локалитет „Карађорђеви бунари“, а у шумарку, у јужном делу КО Мишар- локалитет
Табориште.

Насеље се развијало дуж државног пута, на Мишарском брду и у равничарском делу КО,
преко пута Источне индустријске/радне зоне града Шапца. Развој становања на речној тераси, поред
Саве, деценијама је био заустављен, због планираног ширења индустријске/ радне зоне и лучких
капацитета на овом простору.
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I.2. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Циљеви уређења подручја Катастарске општине Мишар су:

 дефинисање праваца и садржаја урбаног развоја и повећање атрактивности простора;
 адекватније коришћење саобраћајно- географског положаја и природних и створених

потенцијала;
 интензивније коришћење простора радне зоне, активирање потенцијала реке Саве и Мишарске

аде у функцији развоја туризма и очување регионалног и локалног идентитета простора, кроз
активнију презентацију историјских догаћаја, развој садржаја културе, манифестационог,
пословног, транзитног излетничког и др. видова туризма;

 резервисање простора за реализацију садржаја националног, регионалног и општеградског
значаја, дефинисаних плановима вишег реда;

 планско чување инфраструктурних коридора и земљишта које је погодно за различите намене;
 опремање простора и насеља садржајима и инфраструктуром, који ће допринети побољшању

услова живота и рада становника;
 одрживи развој простора, кроз заштиту природних, културних добара и животне средине;
 интеграција комплементарних садржаја, као и садржаја различитог значаја (национални,

регионални, градски, локални) и карактера (индустрија, лука, РТЦ, пословање, становање,
туризам спорт);

 рaзвoj eкoлoшких и eнeргeтски eфикaсних систeмa у различитим облицима коришћења простора;
 дефинисање приоритетних целина  и планских решења.

Oствaрeњe циљeвa сe мoжe фoрмулисaти крoз oснoвнa двa прaвцa и тo:
 oбeзбeђивaњe oснoвe зa плaнски рaзвoj пoдручja и
 искoришaвaње пoтeнциjaлa кoje пoдручje нуди уз пoштoвaњe принципa oдрживoг рaзвoja.

Задатак Плана је да планским решењима омогући: отклањање постојећих и потенцијалних
конфликата различитих намена, активности и функција у простору; решавање комуналних и других
проблема локалног становништва; бржи развој насеља Мишар и побољшање услова живота и рада
његових становника; допринесе побољшању компаративних предности града Шапца као
регионалног центра Западне Србије, и др.
I.3. ОБУХВАТ ПЛАНА

Планом генералне регулације „Мишар“ (ПГР) обухваћена је цела катастарска општина
Мишар, површине 1074,6130 ha. Граница КО Мишар је истовремено и граница обухвата Плана,
преузета је са ДКП-а и приказана у свим графичким прилозима.
I.4. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за израду ПГР садржан је у одредбама:
 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС,

24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС и 50/2013- одлука УС);
 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. гласник РС", бр.

31/10, 69/10 и 16/11);
 Стaтута града Шапца ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" бр.

32/08);
 Oдлуке o изради Плана генералне регулације «Мишар», за грађевинско подручје насеља Мишар,

број: 351-1850/2009-14 од 25.12.2009.године;
 Oдлуке да се не израђује стратешка процена утицаја за План генералне регулације «Мишар» за

грађевинско подручје насеља Мишар, број: 351-1851/2009-14 од 25.12.2009.године.
Плански основ за израду ПДР садржан је у одредбама:

 Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и
Мишар («Сл лист општине Шабац», бр. 10/08, исправка техничке грешке,бр. 351-262/2013-14 од
13.03.2013.).

КО Мишар је у обухвату Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур,
П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар («Сл лист општине Шабац», бр. 10/08, исправка
техничке грешке,бр. 351-262/2013-14 од 13.03.2013.), који је донет по претходном Закону, а у току је
израда Генералног урбанистичког плана „Шабац 2020“, (усклађивање са важећим Законом о
планирању и изградњи), као и израда стратешке процене утицаја на животну средину предметног
Плана.

За израду Плана генералне регулације, коришћени су:
 Просторни план Републике Србије («Сл.гласник РС», 88/2010),
 Просторни план града Шапца («Сл.лист града Шапца», бр. 7/2012),
 Стратегија одрживог развоја града Шапца 2010-2020.;
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 Локални еколошки акциони план града Шапца.
I.5. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И
ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА

При изради ПГР испоштоване су обавезе, услови и смернице из важећих планских и других
развојних докумената које је усвојила Скупштина града Шапца, а стратешки циљеви дефинисани
овим документима су определили концепцију уређења, заштите и коришћења територије
насеља и катастарске општине Мишар. На теритотији КО Мишар су лоцирани или планирани
садржаји који имају регионални, национални и међународни значај (лука, будући робно-
транспорни центар, логистички центар, железничка пруга, пловни пут, ....).
I.5.1. Извод из Просторног плана Републике Србије

Одредбе из Просторног плана Републике Србије које су посебно значајне за развој
територије КО Мишар су:
 Шабац је планиран као урбани центар државног значаја и индустријски центар средње

величине са 10.000 – 20.000 запослених у индустрији; основни локациони модели индустрије су
индустријски паркови и индустријске зоне- планиране више од 100ha; са постојећом слободном
зоном;

 Планирана је допуна железничке мреже, у оквиру које нова пруга Београд- Обреновац- Шабац
представља приоритет;

 У Шапцу је предложена једна од потенцијалних локација интермодалних терминала и
логистичких центара, које треба планирати у близини слободних зона; Један комплетно
изграђен и развијен логистички центар може да обезбеди до 500- 1.000 радних места, а
интермодални терминали и логистички центри представљају атрактивна подручја за инвестирање
домаћег и страног капитала;

 У Шапцу (уз Саву) је планирана јавна лука – од државног значаја, према преложеној
концепцији развоја лука, која се базира на предлогу модела управљања, као и могућности
подржављења лука од највећег значаја за Републику;

 Основни циљ заштите и одрживог коришћења културног наслеђа је да се културно наслеђе
артикулише као развојни ресурс, заштити, уреди и користи на начин који ће допринети
успостављању регионалног и локалног идентитета у складу са европским стандардима
заштите;

 Река Сава је означена као један од међународних пловних touring туристичких праваца, на
којој је у функцији наутичког туризма потребно изградити веће речне марине.

I.5.2. Извод из Просторног плана града Шапца
 Насеље Мишар је приградско насеље, које припада градској агломерацији административног

центра града Шапца, коју чине градско насеље Шабац и приградска насеља Мајур, Јевремовац,
П.Причиновић, Јеленча и Мишар.

 У предложеном моделу размештаја индустрије (ППРС) Шабац је означен као индустријски
центар средње величине (10.000- 20.000 запослених), са значајним радним зонама и
слободном зоном на осовинама индустријског развоја II и III реда. Град Шабац треба да, поред
преструктурирања постојећих капацитета искористи и потенцијале са којима може да оствари
конкурентске и инегративне предности.

 Планирано је да се саобраћајни положај Града искористи на најефикаснији начин, посебно
развојем и ширењем саобраћајних, складишних, дистрибутивних и прометних функција,
али и различитих сервисних услуга, што представља и развојну могућност појединих насеља.
Формирањем логистичког и центра интермодалног транспорта, као и обједињавањем свих
видова саобраћаја у јединствену функционалну мрежу, очекује се позиционирање Града као
националног, регионалног и окружног робно- транспортног центра, као и једног од важних
центара на међународном пловном путу реке Саве.

 Најперспективније видове туризма на овом простору представљају транзитни и пословни
туризам, а планира се и даљи развој и изградња капацитета туристичке понуде на реци Сави,
развој манифестационог туризма,  као и ширење угоститељске мреже и обимније и разноврсније
угоститељске услуге. У Просторном плану Мишар је означен као потенцијална туристичка зона,
са следећим садржајима: музеј, информативни центар, ресторан. Подручјем КО Мишар
планиране су културне стазе од регионалног значаја и излетничке стазе, као и даље
унапређење туристичке манифестације: Прослава Мишарске битке.

 У области друмског саобраћаја за предметно подручје су најзначајнији постојећи државни пут
Iб реда број 26 и  планирана друга обилазница, која пролази јужним делом територије КО
Мишар.
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 У области железничког саобраћаја, за град Шабац, насеље Шабац и насеље Мишар од
посебног значаја је изградња једноколосечне железничке пруге  Шабац- Обреновац, чији је
коридор дефинисан Просторним планом.

 Речни саобраћај представља најзначајнију развојну компоненту Шапца. У планском
периоду, пристаниште и лука „Шабац“ третираће се као површине јавне намене и то:
пристаниште као објекат јавне намене градског значаја, а лука као објекат јавне намене
националног и међународног значаја.

 У Шапцу је планирана изградња робно- транспорног центра (дистрибутивни центар,
камионски центар, контејнерски терминали) у оквиру I фазе изградње ових центара (РТЦ)  у
Републици.

 На подручју Града могуће је лоцирати аеродром (средње или мање величине) за потребе
пословних и путничких путовања, спортских и пољопривредних активности и сл.

 Водопривредном основом Србије и ППРС предложено је разматрање могућности изградње
једне хидроелектране (једне степенице), низводно од Шапца (ХЕ Шабац), са плитком
акумулацијом.

 Долина реке Саве представља један од центара биодиверзитета у Србији.
 Грађевинско подручје припада зони негативних утицаја на животну средину (зоне урбаних и

радних активности), са 4 неуређена одлагалишта отпада планирана за санацију и рекултивацију.
I.5.3. Извод из Стратегије одрживог развоја града Шапца 2010-2020., ревизија 2011.

У Стратегија одрживог развоја града Шапца 2010.- 2020. („Сл.лист града Шапца и
општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 20/09) -ревизија 2011.године, утврђени су:
приоритети визије и циљеви развоја Града по припритетним областима:
1.Инфраструктура и просторно планирање
 визија: Шабац-регионални центар Западне Србије са равномерно развијеном и уређеном

територијом територијом и модерном инфраструктуром, која обезбеђује висок квалитет живота;
 општи циљеви: асфалтирана путна мрежа и њено редовно одржавање; повезивање са

међународним саобраћајним коридорима; покривеност већег дела територије Града квалитетном
водоводном и канализационом инфраструктуром; заокружен саобраћајни систем у Граду;
квалитетна, развијена и савремена електро енергетска инфраструктура; Шабац је просторно
уређен град; максимално искоришћена гасна инфраструктура; изграђен енергетски ефикасан
систем даљинског грејања.

2.Економски развој
 визија: Шабац, 2020. године, уређен и привлачан, са развијеном привредом, преструктуираном

пољопривредом, богатом туристичком понудом и изграђеном инфраструктуром, повољан за
инвестиционе и предузетничке активности;

 општи циљеви: повећање степена ангажованости слободне радне снаге кроз развој
прилагодљиве привредне структуре; одрживи и ефикасан систем пољопривредних
комерцијалних газдинстава, способних за тржишну утакмицу;

3.Унапређење квалитета живота
 визија: Шабац је опште познат као регионални центар са квалитетном и разноврсном понудом

културних, спортских, здравствених и образовних садржаја који у потпуности задаовољавају
потребе друштвеног живота становништва и који има развијен интегрални систем социјалне
заштите. Град је на националном нивоу препознат као отворен, уређен, урбан и гостољубив град
са јасним идентитетом;

 општи циљеви: доступне и квалитетне јавне услуге; развијен систем старања о осетљивим
категоријама становништва; развијени капацитети/ ресурси/ садржаји за задовољавање
разноврсних потреба грађана;

4.Заштита животне средине
 визија: Грађани Шапца су поносни и задовољни својим животним окружењем;
 општи циљеви: висок ниво еколошке свести; еколошки показатељи у дозвољеним границама;

очувани природни ресурси; развијен систем за спречавање еколошких акцидената;
I.6. ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН И ВАЖЕЋА ПЛАНСКА И УРБАНИСТИЧКО- ТЕХНИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

У границама обухвата Плана генералне регулације примењује се Генерални план за Шабац
и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар («Сл лист општине
Шабац», бр. 10/08, исправка техничке грешке,бр. 351-262/2013-14 од 13.03.2013.). Генералним
планом су у КО Мишар утврђене следеће намене и типичне насељске целине и просторни
системи:
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 Источна радна зона намењена за секундарне делатности, са луком и робно-транспортним
центром у северном делу КО;

 Пословне зоне на излазним правцима дуж државног пута Iб реда;
 Зона ниских густина становања у највећем делу грађевинског подручја насеља и мања зона

руралног становања у источном делу КО;
 Зона насељског центра, зона спорта и рекреације и зона терцијалних делатности у насељу;
 Зоне заштитног зеленила у насељу и око постојећег гробља; и др.

По претходним законима израђени су регулациони планови који су преиспитани у складу  са
одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 47/2003 и 34/06). Ови планови су,
делом или у целини, остали на снази, одлукама о преиспитивању. Након 2003.године рађени су
Планови детаљне регулације.

У границама обухвата Плана израђени су и урбанистички пројекти, који су по Закону из
1995.године били урбанистички планови, а неки од њих су преиспитани у складу  са одредбама
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 47/2003 и 34/06) и задржани као такви,
делимично или у потпуности. Највећи је број урбанистичких пројеката, који су касније израђени и
који су урбанистичко- технички документи.
I.7. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

I.7.1. Природни услови и ресурси
Насеље Мишар припада Шабачкој Посавини  и смештено је на алувијалној тераси Саве, која

је за неколико метара виша од уске инундационе равни од које је одвојена одсеком. Ова тераса је
изграђена од савских наноса, а према југу, преко Посавског одсека она прелази у Добравско-
думачку површ. На подручју Катастарске општине су заступљене две висинске зоне: висинска зона
до 100 м.н.в. која обухвата 72% територије КО Мишар и зона 100-200 м.н.в. која заузима 28%.

Према висинској представи терена, која је преузета са орто фото подлога из 2004.године
(еквидистанција 5м), висинске разлике се крећу од 75м.н.в., у депресијама поред Саве, до преко
100м.н.в. у јужном делу Катастарске општине.
I.7.2. Грађевинско подручје

Постојеће грађевинско подручје у КО Мишар, дефинисано је Одлуком о одређивању
граница грађевинског подручја насељених места („Сл. лист општине Шабац“, бр. 23/87, 21/95, 10/96),
у којој је дат опис границе грађевинског подручја. Одлуком је дефинисано да граница грађевинског
подручја „иде Савом до границе са КО Орашац“. Пошто се обала Саве мења, граница је приказана
границом катастарске парцеле  реке Саве. Површина грађевинског подручја износи: 691,81 ha
или 64,4% укупне површине катастарске општине.

Постојеће грађевинско подручје чине две велике целине:
 грађевинско подручје у оквиру Источне радне зоне Шапца, површине 246,0 ha; и
 грађевинско подручје насеља, површине 309,92ha.

Анализом постојећег стања изграђености, закључено је да постојеће грађевинско
подручје насеља у потпуности задовољава потребе становништва (иако се број становника, до
последњег пописа, континуирано повећава), а до изградње ван грађевинског подручја насеља дошло
је, углавном, због природне деобе постојећих домаћинстава. Ван грађевинског подручја се налазе
затечена домаћинства у источном делу КО Мишар- потес „Слатина“ и јужном делу, потес „Дуго
поље“ и „Липовица“.

Северни део КО Мишар, између реке Саве и државног пута I реда и локалног/општинског
пута за Орашац, већ деценијама је кроз планску документацију опредељен за развој и ширење
Источне индустријске/ радне зоне Шапца, па је у складу с тим утврђено грађевинско подручје на
целој површини ове целине.

Анализа и оцена стања грађевинског подручја је извршена на основу: обиласка терена  и орто-
фото подлога из 2004. и 2009.године; добијених података и услова надлежних институција; донетих
урбанистичких планова и других докумената.
I.7..3. Постојећа намена површина и карактеристике изграђености

У КО Мишар, с обзиром да је поменутом Одлуком дефинисано грађевинско подручје, може
се издвојити грађевинско земљиште у грађевинском подручју и објекти затечених домаћинстава
изграђени ван грађевинског подручја. Пољопривредно земљиште, ван грађевинског подручја,
заступљено је у јужном и источном делу Катастарске општине. Шуме су заступљене на мањим
површинама у депресијама и јаругама и теренима са већим нагибом, у грађевинском подручју и ван
грађевинског подручја. Водно земљиште престављају река Сава, са Мишарском адом и
мелиорациони канали. На терену постоје повремени водотоци у јаругама и вододеринама, који нису
уцртани на подлози, немају сопствене парцеле и не могу се прецизно приказати. Јужно од државног
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пута I реда налази се неколико бара насталих експлоатацијом шљунка (корисници земљишта су:
Србијаводе и Србијашуме), око којих се развило насеље. Мање баре, које су ископали становници
насеља налазе и на приватним парцелама.

1. 2.
1.Рурално становање; 2.Поглед на породично становање

Средишним делом Катастарске општине пролазе значајни линијски инфраструктурни
објекти, који условљавају ограничења у погледу коришћења простора у својим коридорима и
заштитним зонама. То су: државни пут Iб реда број 21; магистрални гасовод; далековод 110kV и 35
kV. Постојећу структуру коришћења земљишта у обухвату Плана чине изграђено и неизграђено
земљиште. Изграђено земљиште (парцеле), се налази у грађевинском подручју, изузев четири
енклаве са затеченим домаћинсвима ван грађевинског подручја, у јужном и источном делу КО.
Табела: Карактеристике изграђености

Постојећа изграђеност Површина у ha %
Земљиште ван грађевинског подручја 382,80 35,6
 Изграђено (стамбени и економски обј.) 9.13 0,85
 Неизграђено (шуме, пољ.земљиште, атарски путеви и канали, баре) 247,77 23
 Водно земљиште (река Сава, Мишарска ада) 125.9 11,75
Земљиште у грађевинском подручју 691.81 64,4
 Изграђено земљиште 471,57 43,87

-Источна радна зона 75.32 7
-Грађевинско подручје насеља 396.25 36,87

 Неизграђено земљиште (шуме, оранице, баште, воњаци, баре,
канали и потоци)

467,05 43,46

-Источна радна зона 171.49 15,96
-Грађевинско подручје насеља 295.56 27,5

 Водно земљиште (постојећи и планирани канали-парцеле) 1,20 0,1

Укупно КО Мишар 1074,61 100
Напомене: Површине су добијене мерењем на карти;
Површина деонице државног пута и орашачког пута које представљају границу две целине, укључене су у
површину радне зоне.

Према подацима РГЗ Службе за катастар непокретности Шабац, укупна површина КО
Мишар износи: 1074,6130 ha, од тога површина плодног земљишта износи: 759,7766ha или 70,71%.
Плодно пољопривредно је заступљено и у грађевинском подручју и ван грађевинског подручја.
Унутар граница постојећих грађевинских подручја преовлађује неизграђено земљиште које се
користи за пољопривредну производњу: њиве, баште, воћњаци и ливаде. Ово пољопривредно
земљиште је присутно је у целом грађевинском подручју, у источном делу радне зоне и у
унутрашњости и по ободу великих насељских блокова.

Шуме заузимају мале површине, свега 5% укупне површине КО и заступљене су у
депресијама, увалама и долинама сталних и повремених водотока, као и на теренима са великим
нагибом у грађевинском подручју и атару насеља. Према допису број: 3145 од 01.07.2013.године, ЈП
„Србијашуме“ Београд, ШГ „Борања“ Лозница у КО Мишар не поседује катастарске парцеле у
државној својини, које се налазе под шумом. Приватним шумама се газдује на основу привремених
годишњих планова, који се израђују за једну или више општина. ШГ „Борања“ преко Службе за
приватне шуме обавља стручно- техничке послове у шумама сопственика везане за дознаку стабала
за сечу, жигосање посеченог дрвета, гајење- обнову и негу шума.

ШГ „Борања“ је корисник следећих парцела на територији КО Мишар: кп.бр. 337/2 и 337/18
(нови бројеви: 229, 230, 231 и 232), укупне површине 4,0230 ha (класе- неплодно земљиште), на
којима се налази стовариште газдинства.

Површина неплодног земљишта износи: 314,5339 ha, од чега највећу површину има река
Сава (9,58%), затим земљиште уз зграде и друге објекте (7,46%), земљиште под зградама и другим
објектима (5,35%) и остало вештачки створено неплодно земљиште (1,55%).
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Постојећи власнички статус земљишта је утврђен на основу података преузетих са Интернет
сервиса WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb и од РГЗ, Службе за катастар непокретности Шабац.
Највећи део земљишта у обухвату ПДР је у приватној својини. Највеће површине у државној својини
чине река Сава (102,9914 ha) и земљиште под зградама и објектима.

Према карактеристикама изграђености, постојећим и планираним активностима и
њиховом значају  у обухвату Плана могу се издвојити две велике целине: Целина I:Источна
радна зона са реком Савом; и Целина II: Насеље са атаром.

Постојећа намена површина је детаљно обрађена по целинама, а приказ детаљне намене
површина дат је у наредној табели.

Табела: Постојећа намена површина
Намена по целинама Површина у

ха
%

Целина I: ИСТОЧНА РАДНА ЗОНА СА РЕКОМ САВОМ 391,39 36,42

Депонија, дробљење и сепарација песка, шљунка и камена 1.49 0,14
Депонија пиритне изгоретине 5.22 0,49
Индустрија 10.22 0,95
Грађевинарство, производња, услуге и др. 26.07 2,43
Складишта 5.86 0,54
Рециклажа 5.15 0,48
Робно-транспортни центар 14.06 1,30
Царинарница Шабац 2.41 0,22
Услужне и комерцијалне делатности у радној зони 4.85 0,45
Становање у радној зони (породично, рурално) 7.74 0,72
Гробље 1.03 0.10
Пољопривредно земљиште 127.71 11,88
Неизграђено/ неплодно земљиште (напуштене шљункаре, земљ.угашених предузећа) 35.96 3,35
Река Сава -водена површина и речна обала (према катастарском стању) 103.17 9,60
Мишарска ада (према катастарском стању) 22.73 2,11
Започета изградња лучког базена (према орто фото подлози) 4.07 0,38
Мелиорациони канали (према катастарском стању) 2.75 0,26
Путеви (државна/јавна својина) 10.03 0,93
Приватни путеви и прилази 0.71 0,06
Трафо станица 0.16 0,03

Целина II: НАСЕЉЕ СА АТАРОМ 683,22 63,58

Становање са услужним и комерцијалним делатностима 2.81 0,26
Породично становање 18.07 1,68
Рурално становање 75.89 7,06
Затечена и остала домаћинства ван грађевинског подручја 9.13 0,85
Производне делатности 0.31 0,03
Услужне и комерцијалне делатности 8.91 0,83
Фарма 1.07 0,1
Дом културе (месна заједница, месна канцеларија, музеј) 0.41 0,04
Основна школа 0.64 0,06
Спортски терен 1.40 0,13
Геронтолошки центар и амбуланта са апотеком 1.23 0,11
Комплекс Српске православне цркве 0.88 0,08
Парцеле са спомен обележјима (Споменик, Карађорђеви бунари) 0.05 0,005
Пољопривредно земљиште 476.9 44,38
Неизграђено/ неплодно земљиште (баре, напуштене шљункаре...) 4.17 0,39
Шуме 44.92 4,18
Мелиорациони канали (према катастарском стању) 6.17 0,57
Путеви/ улице (државна/ јавна својина) 17.10 1,59
Приватни путеви и прилази 3.23 0,32
Атарски путеви ван грађевинског подручја 9.93 0,92
УКУПНО 1074.61 100

Напомене: Површине су добијене мерењем на карти;
Површина деонице државног пута и орашачког пута које представљају границу две целине, укључене су у
површину Источне  радне зоне.
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Целина I: ИСТОЧНА РАДНА ЗОНА СА РЕКОМ САВОМ

Целина I: ИСТОЧНА РАДНА ЗОНА СА РЕКОМ САВОМ представља крајњи источни
део ове зоне, који је већ деценијама опредељен и планиран за даље  ширење радне зоне за потребе
индустрије, изградњу луке, робно-транспортног центра и других садржаја.

Источна радна зона је формирана развојем и ширењем најстарије индустријске зоне у
Шапцу. Настала је низводно од градског насеља Шабац и развијала се дуж реке Саве све до КО
Мишар. Овај део радне зоне је неуређен, већим делом неизграђен и комунално неопремљен.

Трансфер- депонија на обали Саве
Још 1977. године донет је Генерални урбанистички план комплекса луке и складишта

Шабац, а затим и детаљни урбанистички планови и њихове измене и допуне 80-тих и 90-тих година
прошлог века, али није дошло до њихове комплетне реализације. Ови планови само мањим делом
реализовани, а  изградња је вршена углавном дуж државног пута на основу урбанистичке
документације за појединачне комплексе и објекте.

Овај део радне зоне нема изграђену ни дефинисану саобраћајну мрежу, трасу нове пруге
(планиране ППРС), нити уређену обалу. Највећи део земљишта је неизграђен и користи се за
пољопривредну производњу. Велике површине заузимају напуштене шљункаре поред Саве, које су
испуњене водом и обрасле шибљем. Део неизграђеног земљишта се користи за депоновање шљунка,
песка и камена (Думача, Транфер, Интеркоп), а депресија поред Саве је насута пиритном
изгоретином, која се сада копа и извози. Речна обала је обрасла шибљем, изузев у зони депоније
шљунка и утовара пиритне изгоретине на шлепере.

За део радне зоне источно од Компаније Инос Напредак није рађена посебна планска
документација за уређење простора, нити је била дефинисана конкретна намена. Ту се налази
насељско гробље, неколико кућишта, са стамбеним, помоћним и економским објектима дуж пута
(ул. Савска) поред Саве, депонија пиритне изгоретине, поред које је смештена сепарација и депонија
шљунка, песка и камена. Остало земљиште се користи за пољопривредну производњу.

КО Мишар припада и део водене површине реке Саве и Мишарска ада, која је по ободу
обрасла шумом, а унутрашњи део власници користе за пољопривредну производњу. Корисник
ободног дела аде (према катастарском стању)  је Компанија „Думача“, која се бави експлоатацијом
шљунка и песка. Катастарско и фактичко стање аде се разликују, а спољне границе аде се стално
мењају. Фактичко стање је приказано оријентационо, на основу орто фото подлоге.

Изграђено земљиште у радној зони се користи за следеће садржаје:
 Складиштење и претовар терета- робно транспортни центар, слободна зона, царинарница,

изнамљивање складишта и пословног простора, јавно царинско складиште (РТЦ, Царинарница
Шабац, Ингсофт);

 Грађевинска делатност, производња, бетона, асфалта, бетонске галантерије (Думача, Интер
коп);

 Дробљење, сепарација, депоновање и продаја песка, шљунка и камена (Думача, Интер коп
Трансфер);

 Сакупљање, разврставање, прерада отпада (челични отпад, обојени метали и др.) и поновна
употреба разврстаних материјала (Инос Напредак, Ђолекс, Кемис);
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 Прерада и конзервирање меса (Мачва- кланица);
 Откуп и складиштење дувана (Alliance one tobacco) ;
 Производња предмета од пластике за грађевинарство (Агрос Полимер);
 Трговина металима и металним рудама (Метал- Хемико),
 Расхладна и вентилациона опрема у индустрији (Фриготерминг);
 Изнајмљивање и лизинг машина за грађевинарство (Колари);
 Трговина намештајем, опремом за осветљење и други производи за домаћинство (Лукер);
 Прерада дрвета (дрвене конструкције, греде, летве, дрвена степеништа, ограде, ламперија,

фурнир, шперплоче, панел плоче, иверица, медијапан (Лука Експорт Импорт);
 Производња и продаја намештаја (Јела);
 Увоз и дистрибуција кровних покривача (Лука Експорт Импорт);
 Производња влажних и папирних марамица, салвета и других производа од папира (Пирамида

Нит, Пирамида 72);
 Унутрашња и спољна трговина робе широке потрошње  (Пирамида Нит, Пирамида 72);
 Израда и монтажа свих врста олука и пратеће грађевинске лимарије и др. (Златне руке).

1. 2.
1.Робно-транспортни центар (РТЦ) -Слободна зона Шабац; 2. Индустријски колосеци у РТЦ-у;

Генерални план за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац,
Јеленчу и Мишар («Сл лист општине Шабац», бр. 10/08, исправка техничке грешке,бр. 351-
262/2013-14 од 13.03.2013.) предвиђа изградњу нове међународне луке у Шапцу у зони Робно
Транспортног Центра (РТЦ) Шабац а.д., који би тада имао индустријску и слободну зону са
теретном луком.

Просторним планом Републике Србије, Шабац је предложен као једна од потенцијалних
локација интермодалних терминала и логистичких центара националног-локалног карактера који би
омогућио повезивање будуће Луке Шабац на Сави са коридором X и  VII одговарајућим
интермодалним терминалом; Робно- Транспортни Центар Шабац (раније „Слободна зона“), с
царинарницом и делом транспортне инфраструктуре, би под одређеним условима могли
представљати елементе будућег логистичког центра.

Интермодални терминали и логистички центри морају бити стратешки лоцирани и
пројектовани у близини укрштања важне транспортне инфраструктуре (пут-железница-река) и
робних токова, постојећих инфраструктурних капацитета и већих привредних и дистрибутивних
центара уз флексибилност и могућност просторног проширења, како би временом прерастао у
логистички центар.

Логистички центар представља место концентрације робних, транспортних и
информационих токова где своје основне логистичке активности поручивања, паковања, претовара,
складиштења, држања залиха и транспорта обављају различита индустријска, трговачка,
транспортна, шпедитерска, увозно-извозна, услужна и друга предузећа. Логистички центар је
простор у оквиру кога се на економичан и квалитетан начин реализују активности неопходне за
набавку, транспорт, дистрибуцију и уопште пласман робе на национално и међународно тржиште.
Логистички центар мора да садржи најмање један интермодални терминал.
Депонија пиритне изгоретине

Пиритна изгоретина настаје при сагоревању пирита у производњи сумпорне киселине у
фабрици “Зорка” – Минерална ђубрива, фабрика  сумпорне  киселине, која је извлачена на депонију
у К.О. Мишар и К.О. Орашац, у периоду од 1980. до 1990. године. Према доступним подацима, на
депонији је ускладиштено око 700 000 – 800 000 тона пиритне изгоретине. На месту где се сада налази
пиритна изгоретина, раније се налазила шљункара, која је временом попуњавана изгоретином, те је
дебљина слоја различита у зависности од дебљине слоја ископаног шљунка.

На основу урађене карактеризације од стране овлашћене стручне куће од 30.10.2010.године
пиритна изгоретина је окарактерисана као опасан отпад. Присутан је повећан садржај тешких
метала - олова и знатно повећан садржај арсена.
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Испитивани су узорци пиритне изгоретине на радиоактивност и том приликом су
детектовани природни радионуклиди 226 Ra, 232 Th, 40 K, као и произведени радионуклид 137 Cs,
чија је вредност гама индекса мања од један.

1. 2.
1.2.Вађење пиритне изгоретине на депонијина обали Саве

Река Сава је на територији Србије пловна на целој дужини од ушћа у Дунав до Ругвица у
Хрватској. Деоница од Београда до Сиска (Хрватска) увршћена је у европску мрежу унутрашњих
пловних путева међународног значаја и Сава има статус међународног пловног пута. У Србији
пловидба Савом је отежана услед уских грла, тј. плићацима. Током 2009. године извршено је
обележавање нових стационажа пловног пута. Локални речни саобраћај се одвија  на деловима реке
на којима је омогућена безбедна пловидба и то пре свега транспорт песка и шљунка. Пловни пут у
зони града Шапца је ка десној обали Саве, тј. у зони Мишарске аде је по средини тока десног
рукавца, који представља главни ток реке Саве.

Целина II: НАСЕЉЕ СА АТАРОМ
У оквиру целине II- НАСЕЉЕ СА АТАРОМ, преовлађује неизграђено земљиште, које

се користи за пољопривредну производњу. Плодно пољопривредно је заступљено и у
грађевинском подручју и ван грађевинског подручја. Унутар граница постојећег грађевинског
подручја преовлађује неизграђено земљиште које се користи као пољопривредно земљиште:
њиве, баште, воћњаци и ливаде. Пољопривредно земљиште је присутно је у целом грађевинском
подручју, у унутрашњости великих насељских блокова.

Шуме заузимају мале површине и заступљене су у депресијама, увалама и долинама, као и на
теренима са великим нагибом у грађевинском подручју и атару насеља.

Највећи део изграђеног земљишта у грађевинском подручју насеља користи се за становање:
рурално (са окућницом и економским објектима) и породично на парцелама величине око 5,0
ари, које је највише заступљено преко пута радне зоне, односно комплекса Кланице, Думаче до
Царинарнице.

1. 2.
1. Становање дуж орашачког пута; 2.Породично становање преко пута радне зоне

Становање са услужним и комерцијалним делатностима је присутно дуж државног пута I
реда, преко пута радне зоне и у зони насељског центра.

Затечена и остала домаћинства, ван постојећих грађевинских реона, поред стамбених
имају и економске објекте, односно окућнице и груписана су на 4 локације у потесу Липовица и
Слатина.

У насељу се налази неколико пословних комплекса, дуж државног пута I реда (Интеркоп,
Трансфер, Лукер, Естетика, Стеко, Бонида и др.) или у непосредној близини овог пута
(Веселиновићи и Сунце продукт). У Јужном делу насеља, на граници грађевинског подручја налази
се једна фарма.

Насељски центар се није у потпуности формирао, ни урбано ни функционално, а државни
пут I реда, који дели насеље на два дела (нижи западни део и виши источни део), представљао је
физичку препреку за груписање централних садржаја. Тако ни централни садржаји нису
сконцентрисани на једном месту у центру, где се налазе само основна школа, дом културе, са
музејском поставком, просторијама МЗ и МК и споменик мишарским јунацима. Остали садржаји су
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дисперзно размештени на погодним локацијама у насељу: црква у изградњи – на Мишарском брду
изнад раскрснице државног и пута за Орашац, спортски терен у залеђу зоне становања на
Мишарском брду, а Геронтолошки центар и Дом здравља преко пута радне зоне, на граници КО
Мишар и КО Јеленча. Гробље је смештено у источном делу радне зоне.

Значајан удео у намени површина имају саобраћајнице (државни пут, општински пут,
улице/путеви у насељу и атарски путеви).

Спратност стамбених објеката је најчешће П (приземље) и П+Пк, ређе П+1 до П+1+Пк. .
Помоћни и економски објекти су приземни.

Парцеле су различитог облика и површине. У зонама породичног становања преовлађују
парцеле издуженог правоугаоног облика.

Стамбени објекти су највећим делом изграђени на формираним грађевинским парцелама,
правилног облика, управно оријентисаним на приступне формиране или делимично формиране
саобраћајнице. Приступ мањем броју објеката се остварује преко приватних пролаза и сопствених
парцела.
I.7.4. Врста изградње

У границама обухвата Плана становање је заступљено на око 113,64ha или 10,0% укупне
површине, и то: рурално становање, породично становање, становање са услужним и комерцијалним
делатностима, становање у радној зони и становање социјално угрожених категорија становника.
Објекти су слободностојећи, ниске спратности, претежно приземни и П+Пк, максимално до
П+1+Пк.

Рурално становање је заступљено на 75,89ha или 7,06% укупне површине и дисперзно је
размештено у целом насељу, дуж државног пута и осталих насељских саобраћајница. Спратност
стамбених објеката је најчешће П или П+Пк, ретко до П+1+Пк, док је спратност економских
објеката П.

Породично становање је мање заступљено и заузима површину 18,7ha, или 1,68%. Највеће
површине породичног становања се налазе у равничарском делу насеља, у залеђу државног пута, а
мање површине око спортског терена и дуж пута за Орашац. Спратност објеката је најчешће П или
П+Пк, ретко до П+1+Пк. У овим зонама (изузев дуж пута за Орашац) формиране су праве уске
улице, без тротоара, које се слепо завршавају и не формирају блокове. Парцеле су правилног облика
и на њима се поред главног слободностојећег стамбеног објекта оријентисаног према улици, у
дубини, налазе помоћни објекти.

ᘀ ᙊ ᙊ г пута, у мањем обиму је присутно становање са услужним и
комерцијалним делатностима.

Становање у радној зони је линијски дисперно размештено: дуж државног пута I реда,
делом и пута за Орашац, где су се задржале мање енклаве становања окружене привредним
комплексима; и на издигнутој речној тераси поред Саве, где је становање окружено
пољопривредним земљиштем.

Становање социјално угрожених категорија становништва, чине две мање групације
објеката насељене Ромима: поред депоније пиритне изгоретине и на обали Саве (испод савске
терасе) непосредно уз некадашњу шљункару.

Постојећи привредни комплекси обухватају површину од око 84,55 ha што чини 7,0% укупне
површине обухваћене Планом.

Привредне површине су највећим делом заступљене у Источној радној зони, док се мањи
комплекси, углавном са услужним и комерцијалним садржајима дисперзно размештени у насељу.

Источна радна зона је по површини највећа радна зона на територији града Шапца.
Смештена је између реке Саве и државних путева I реда, који се укрштају на граници радне зоне.
Источну границу представљају пут за Орашац и граница КО Мишар. Поред радне зоне пролази
савремена саобраћајница са четири траке, а индустријским колосеком дужине 3.000м зона је
прикључена на железничку мрежу Србије. У Источној радној зони започела је изградња луке, што ће
омогућити укључивање Шапца у речни пловни систем Србије и Европе.

С обзиром да је Шабац једино градско насеље у окружењу, службе државне управе и
администрације и јавне и комуналне службе и предузећа су смештени на ужој или широј
територији Шапца. За потребе локалног становништва, у осталим насељима се организује
функционисање месних канцеларија, месних заједница, школа, амбуланти и др. У насељу Мишар се
налазе следеће јавне службе и објекти: месна канцеларија и месна заједница, четворогодишња школа,
геронтолошки центар (регионалног значаја), амбуланта са апотеком, дом културе са сталном
музејском поставком, спортски терен и насељско гробље.

Од верских објеката у насељу се налазе: православна црква у изградњи и капела на
гробљу.
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Пољопривредне површине у обухвату Плана су заступљене на око 604,61ha или 56,%
укупне површине. Њихово учешће у укупном билансу површина је значајно и представљају битан
привредни ресурс, али и битан ресурс неизграђеног земљишта за потребе развоја других намена.
I.7.5. Инфраструктура

У границама обухвата Плана се налазе или су плановима вишег реда предвиђени значајни
саобраћајни и други инфраструктурни објекти, комплекси и линијски инфраструктурни
системи:
 У области друмског саобраћаја: државни пут Iб реда број 26 Обреновац- Шабац; и планирана

обилазница око Шапца, у јужном делу атара;
 У области железничког саобраћаја: постојећи индустријски колосек који се одваја од

железничке станице Шабац; и планирана нова железничка пруга Шабац- Обреновац, чија је траса
у обухвату утврђена овим планом;

 У области речног саобраћаја: река Сава, која има статус међународног пловног пута и увршћена
је у европску мрежу унутрашњих пловних путева; и планирана јавна лука од државног значаја;

 У области интермодалног транспорта: изградња интермодалних терминала и формирање
логистичког центра;

 Кроз насеље, на правцу североисток- запад, пролази и магистрални рaзвoдни гaсoвoд, РГ 05-
04, дeoницa Бaтajницa-Звoрник, са зoном бeзбeднoсти (појас уже заштите) од 30m oбoстрaнo
(30m+30m);

 Преко предметног подручја прелазе далеководи: далековод 220 kV, јужним делом атара и
далековод 110kV, преко насеља и источног дела радне зоне, а планирана је изградња још једног
далековода 110kV, паралелно са постојећим, са укупном заштином зоном ширине 60м (15+ 30+
15м).

I.7.5.1. Саобраћај
 Друмски  саобраћај

Улична мрежа: Категоризација постојеће уличне мреже је извршена према Генералном
плану Шапца. Окосницу уличне мреже насеља Мишар чине градске саобраћајнице – улица
Маршала Тита и Карађорђева које се поклапају са делом деонице државног пута ДП IБ реда број
26 Београд- Обреновац- Шабац-Лозница-државна граница са  Босном и Херцеговином- гранични
прелаз Мали Зворник (Уредба о категоризацији државних путева, „Сл.гласник РС“, бр. 105/2013
и 119/2013), а у складу са Референтним системом Републичке дирекције за путеве, дуж
државног пута I реда бр. 26 на деоници број 0165, од чвора 0700 за Прово код km 65+115 до
чвора 0055 Думача код km 78+647, а у оквиру граница Плана од km 74+135 до km 78+520 .

Дeлoвe примaрнe уличнe мрeжe чинe категорије сaбирних и приступних улица  и тo:
- сaбирнe улицe: -Филипа Вишњића ( део општинског пута О- 32 Мишар –Орашац), Боре Тирића

и Ђукана Љубичића ( део општинског пута О- 30 Мишар -Поцерски Причиновић), Стојана
Чупића и Поп Лукина.

- приступнe улицe: Мишарских јунака,Секуле Гавриловића, Војводе Степе, Немањина, Нова 7,
Цинцар Марка, Милоша Поцерца, Нова 22, Шафарикова и Савска

Oстaлe улицe у прoстoрнoм oбухвaту плaнa, прeдстaвљajу сeкундaрну уличну мрeжу.
Паркирање: Прoблeм пaркирaњa вoзилa у насељу Мишар није изражен обзиром да нема

велике нeсaглaснoсти измeђу зaхтeвa зa пaркирaњeм вoзилa (захтева за искоришћењем
максималних параметара изградње) и прoстoрних мoгућнoсти. То потрвђује и чињеница да је
Мишар насеље у којем је преовлађујуће индивидуално становање, што подразумева паркирање
возила на приватним површинама.

Бициклистичка инфраструктура: У пoстojeћeм стaњу, тaкoрeћи, нe пoстojи
бициклистичкa инфрaструктурa, па би трeбaло пoсвeтити знaчajну пaжњу oвoм виду сaoбрaћaja,
уколико за то постоји могућност.

Јавни  превоз путника: Линија градског превоза Јевремовац – Мишар дом дугачка је 1,3
км има укупни број полазака 8+9.

Аутобуска  стајалишта: На подручју насеља има једно  аутобуско стајалиште које је
лоцирано у центру насеља на градској саобраћајници, улици Карађорђевој.

Станице за погонско гориво: На територији Плана не постоје станице за погонско
гориво, већ се потребе за погонским горивом задовољавају на станицама на подручју града
Шапца. Постоји потреба за постављањем истих натериторији обухвата плана.

Железнички саобраћај: На подручју обухвата Плана налази се индустријски колосек
чији је корисник предузеће “Бели лимови” и Царинска зона Шабац који се скретницом број 14 у
км 33 + 338 одваја од железничке станице Шабац.

Водни саобраћај: Планом је обухваћен део десне обале реке Саве  од км 102 + 000 до км
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99 + 200. Река Сава има статус међународног пловног пута. Тренутно су на предметној деоници
геоморфолошки услови  у кориту реке Саве такви да су задовољени услови пловнодсти који
одговарају пловном путу класе III ( од км 99 + 200 до км 102 + 000) и класе IV ( од км 102 + 000
до км 102 + 900).

Ваздушни саобраћај: Нa пoдручjу oбухвaтa плaнa не постоји изграђена инфраструктура
ваздушног саобраћаја.
I.7.5.2. Водопривредна инфраструктура

Водовод: Снабдевање санитарном и противпожарном водом  у обухвату ПГР Мишар, обавља
се са   насељске водоводне мреже, која  представља  део  водоводне мреже Града Шапца. Примарни
водови  за  снабдевање водом  насеља, изведени су  дуж улица: Маршала Тита (PEø500mm)   и
Карађорђева (2  х ø200mm).

У задњој деценији  интензивиран је рад на проширењу   дистирбутивне водоводне мреже, тако
да је  покривеност постојећих улица водоводном мрежом око 70 %, а  степен прикључења на
водоводну  мрежу  креће се око 85%. У северозападном делу насеља, који гравитира ка Шапцу је
доминантно изграђена секундарна водоводна мрежа (95%),  док је  југоисточни  део насеља мање
покривен водовоном мрежом ( 0%).

Канализација: Сакупљање и евакуација  санитарно-фекалних и атмосферских  отпадних вода
у насељу Мишар, обавља се сепаратним системом, тако да се посебном фекалном канализационом
мрежом евакуишу санитарно-фекалне отпадне воде, а атмосферске воде се евкуишу атмосферском
канализационом мрежом и мрежом отворених  канала и природних вододерина  до  реципијента- реке
Саве.

Евакуација санитарно-фекалних отпадних вода: Евакуација санитарно-фекалних отпадних
вода  насеља Мишар, обавља се  преко примарног  фекалног канаизационог колектора  у улици
Маршала Тита, профила ø 400 mm и  у улици Карађорђевој (2 х  ПВЦ ø 250 mm). Санитарно-фекалне
воде, одводе се  до локације Централног постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) Града
Шапца, (чија изградња је у току), а затим се иуспуштају  у реку Саву.

У задњој деценији  интензивиран је рад на проширењу   дистирбутивне канализационе мреже,
па  тако да је  покривеност постојећих улица  канализационом мрежом око  40 %, а  степен
прикључења на канализациону мрежу  креће се око 90%.

Евакуација атмосферских  вода: Атмосферске воде , евакуишу се се атмосферском
канализацијом  у равничарском делу насеља  Мишар ( улица  Маршала Тита ПЕø500 mm) , до реке
Саве и то кроз  два   канализациона  слива.У брдовитом делу насеља Мишар, атмосферске воде
евакуишу се отвореним травнатим каналима и природним  вододеринама, до крајњег реципијента
реке Саве.
I.7.5.3. Електроенергетика

Преко простора предметног План генералне регулације Мишар (ПГР) прелази далековод
110kV из правца ТС 220/110kV “Шабац 3“ (локација уз државни пут у насељу Мишар) до ТС
220/110kV “Сремска Митровица“. Далековод 110кV Шабац- Сремска Митровица прелази преко
предметног подручја у дужини око 5,0км.

Преко простора предметног ПГР прелази и далековод 35кV из правца ТС 35/10kV“Шабац III“
(„Думача“) за ТС 35/10kV „Дебрц“. Далековод 35кV ТС 35/10kV “Шабац III“ („Думача“)- TS 35/10kV
“Дебрц“ прелази преко предметног подручја у дужини око 3,5km. Трафо-станица 35/10кV“Думача“ у
свом саставу има два трансформатора 35/10кV по 4MVА (укупна инсталисана електро снага износи
8МVА).

Мешовит вод (далековод 10кV и 20кV+ НН мрежа) је изграђен у простору регулације улица,
a мањим делом у простору предбашти. Мешовит вод или далековод је изграђен на бетонским
стубовима висине 12,0м, а сама ниско- напонска мрежа на бетонским и дрвеним стубовима (мањим
делом), висине 9,0м, са проводницима Ал-Че 3х 70мм2 и 4х 50мм2.

Далеководи 10(20)кV и подземни средње напонски каблови 10(20)кV електричном енергијом
снабдевају тренутно 31 трафо- станицу 10(20)/0,4кV, које  путем подземне и надземне ниско-
напонске мреже ел.енергијом снабдеавају непосредне потрошаче. Од свих приградских насеља
(Јеленча, Мишар, Јевремовац, Поцерски Причиновић и Мајур), у насељу Мишар највећи део
далековода ради под напоном 10кV.
I.7.5.4. Електронске комуникације
Фиксна телефонија

Приградско насеље Mишар је на реону Извршна јединице "Шабац", Предузећа за
телекомуникације ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА А.Д. Београд, на мрежном подручју 015.

У насељу је, у улици Маршала Тита б.б. у наменском објекту, аутоматска телефонска
централа "КН Мишар" која се састоји од дигиталне централе EWSD/RDLU и ИП-АН уређаја типа
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HUAWEI MA-5603. Веза са главном централом "Шабац" је оптичким каблом, дужине око 5km.
Оптичка влакна се узимају са магистралног оптичког телекомуникационог кабла од 30 оптичких
влакана Шабац – Београд који је положен преко целог насеља, у левом уличном појасу улице
Маршала Тита и у левом уличном појасу улице Карађорђеве. Реон КН Мишар су приградска насеља
Мишар и Јеленча

Укупно је 1298 прикључака фиксне телефоније. Нема двојничких прикључака, нити преко
уређаја за вишеструко коришћење парица. Инсталисаних ДСЛ прикључака је 384. Од тога је, на
обухвату ПГРа, око 870 прикључака фиксне телефоније и око 260 ДСЛ прикључака.

Приступна мрежа је са два кабловска подручја која су изграђена 1996.године и једним.
Кабловско подручје No1 покрива већи део насеља, осим блокова уз улицу Мишарских јунака који су
на другом кабловском подручју. Капацитет главног напојног кабла је 800 парица (прикључака) и
постоји резерва у каблу од 200 парица и искористива резерва на изводима (стубовима) од 100
парица. Просечна дужина претплатничке петље је 1.83km.  Кабловско подручје No2 су реон
приградског насеља Јеленча и блокови у насељу Мишар уз улицу Мишарских јунака. Капацитет
главног напојног кабла је 800 парица (прикључака) и постоји резерва у каблу од 130 парица и
искористива резерва на изводима (стубовима) од 100 парица, али је та резерва већим делом у
Јеленчи. Просечна дужина претплатничке петље је 1.3km. Кабловско подручје Но3 је у изградњи од
2009.године. Капацитет примарног кабла је 300 парица, реон је индустријска зона.

ТТ мрежа је изведена подземним телекомуникационим кабловима (бакарни, симетрични типа
ТК00, ТК59, ТК33, ТК 10 и ТК16). Индивидуални прикључци су ваздушни, са извода који су на
бетонским ТТ стубовима, кад се ради о индивидуалном становању а прикључци у радној зони (и за
дом за смештај старих лица) су доминантно подземним ТТ кабловима.

Не постоји ГПС антена, нити је присутна бежична приступна мрежа. Није изграђена мрежа
других оператера са лиценцом у фиксној телефонији.

Захтеви за новим прикључцима су позитивно решавани по динамици која је ефикаснија од
просека у Републици. И општа оцена постојећег стања је, генерално, изнад републичког просека. Са
негативним предзнаком су следеће појаве:

- није у потпуности извршена дигитализација комутационе и транспортне мреже.
- приступна мрежа је старија од 15 година;
- приступни уређаји са недовољним капацитетом у могућностима реализације широкопојасних

услуга (ДСЛ услуге, ИП телевизија, прикључак корисника оптичким каблом);
- ефекти економске кризе који успоравају радове на изградњи и модернизацији система;
- одсуство тржишног амбијента, неизграђени телекомуникациони системи других оператера

фиксне телефоније;
Постојеће стање ТТ мреже (трасе и капацитети ТТ каблова,  положај извода и капацитети

исказани у броју прикључака), трасе спојних ТТ каблова и положај АТЦ,  представљени су у
графичком прилогу на Плану електронских комуникација (Р 1:5000).
Мобилна телефонија

Обухват плана генералне регулације покривен је сигналом сва три оператера мобилне
телефоније (МТС, ТЕЛЕНОР и "ВИП мобиле"). У радној зони (Јела) изграђена је базна радио-релејна
станица ТЕЛЕНОРа а на истој локацији, на заједничком антенском стубу, и базна станица МТС-а.
Покривеност сигналом је добра.
Кабловски дистрибутивни систем

Кабловски дистрибутивни систем (КДС) није изграђен.
I.7.5.5. Гасификација

На подручју плана генералне регулације, преко целог насеља на правцу североисток-запад,
изгрaђeн je и у eксплoaтaциjи магистрални рaзвoдни гaсoвoд, РГ 05-04, дeoницa Бaтajницa-Звoрник,
oд чeличних цeви, прeчникa  406,4 mm (16 "), зa рaдни притисaк дo 50 bar, АNSI 300. У oднoсу нa
изгрaђeни гaсoвoд, зoнa бeзбeднoсти (појас уже заштите)  je 30m oбoстрaнo (30m+30m) и oднoси сe
нa забрану изградње oбjeката супрaструктурe у кojимa рaдe, живe и бораве људи.

Утицajнa зoнa нa oвoм гaсoвoду нe мoже бити редукована пошто се не могу пoвeћaти нивои
тeхничкe сигурнoсти нa клaси и лoкaциjи гaсoвoдa.
Заштитна зона гасовода јако нарушава урбанистичку концепцију насеља обзиром да прелази
(пресеца) грађевински реон.

У обухвату плана нема објеката за експлоатацију природног гаса. Дистрибутивна гасоводна
мрежа (до 4bar) и челична разводна мрежа до 16 bar нису изграђене.
Не постоји довољна резерва у капацитетима, нити могућности за гасификацију насеља Мишар из
главне мерно-регулационе станице "Шабац 1" (Думача) 50/(до 16) bar.
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Диспозиција постојећег магистралног гасовода 50 bar, представљена је у графичком прилогу
елабората на Плану гасоводне мреже (Р 1:5000).
I.7.6. Зелене површине

У границама обухвата Плана не постоје уређене јавне зелене површине. Постоји зеленило у
оквиру привредних комплекса, према приступним саобраћајницама и предбаштама објеката
становања. На теренима који су неповољни за изградњу и пољопривредну производњу, због великог
нагиба терена и у депресијама, које су угрожене атмосферским и подземним водама, задржали су се
мањи комплекси приватних шума, различитог квалитета. Највеће и најзначајнији, по површини и
квалитету стабала су шуме у источном делу грађевинског подручја насеља.

I.7.7. Јавне и комуналне службе и објекти општег/ јавног значаја

Табела са пописом свих објеката јавне намене на подручју К.О.Мишар
Р.б. Назив службе Површина парцеле(м2) Површина објекта(м2)
1. Основна школа "Јеврем Обреновић" 6421 360
2. Геронтолошки центар са абулантом и апотеком 12 305 2700
3. Дом културе (МЗ, музеј и др.) 4167 1011
4. Православна црква и вртић 8411 у изградњи
5. Спортски терен 14000 нема обј.
6. Гробље 10396 нема обј.
7. Споменик на Мишару 198 зона обухвата
8. Карађорђеви бунари 315 зона обухвата

Државна, градска управа и администрација
Просторије Месне заједнице у дому културе су недовољне па је потребно обезбедити додатни

простор за њено функционисање а просторије Дома културе, које се сада користе у те сврхе, вратити
у првобитну намену културе.
Предшколске установе

На подручју КО Мишар не постоји предшколска установа па родитељи уписују децу у неки
од вртића са подручја КО Шабац, где постоји организовани смештај у оквиру Предшколске установе
„Наше дете“. Организована је обавезна припремна настава за предшколски узраст (5-6.године) у
сали дома културе. Сала је неусловна и не одговара намени.

Обзиром на величину насеља Мишар, као и број деце (140 према Попису из 2002.год),
неопходно је обезбедити адекватан простор за смештај деце свих категорија предшколског узраста, а
тренутно је у плану изградња обданишта у оквиру дворишта цркве.
Основно образовање

На подручју катастарске општине Мишар ради основна школа „Јеврем Обреновић“, која је
четворогодишња, а даље образовање се мора наставити у некој од основних школа у градском
насељу Шабац. У објекту школе се налазе 2 учионице, 1 просторија са рачунарима и 1 просторија за
наставно особље. С обзиром да је школа четворогодишња, а постоје само 2 учионице, школа ради у
две смене. Школа има велико двориште са зеленилом, које није адекватно опремљено за децу
школског узраста. Недостају спортски терени и фискултурна сала. Основни подаци о школи су дати
у табели.

Назив школе Број
разреда

Број
одељења

Број
ученика

Корисна п.објекта
Корисна п.обј./ученику

Површина комплекса
Повр.комплекса/ученику

Основна школа
“Јеврем
Обреновић“

4 4 70 360m2
5,1m2/уч.

6421 m2
91,7 m2/уч.

Ако се подаци о величини постојећег простора у школи и школском комплексу, упореде са
уобичајно коришћеним параметрима за димензионисање (8-10м2/уч. изграђеног простора и 25-30
м2/уч. слободних површина; за рад у две смене параметри се удвостручују), може се закључити да
капацитети објекта не задовољавају нормативе, а да је површина комплекса знатно превазилази
потребе постојећег броја ученика.
Здравствена заштита

На подручју катастарске општине Мишар постоји амбуланта, која је део Дома здравља
Шабац и апотека, која функционише као целина са амбулантом у заједничком објекту.
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 приватна ветеринарска амбуланта. Имајући у виду близину и доступност мреже
ветеринарских објеката у граду Шапцу, постојећи капацитети задовољавају потребе.
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Социјална заштита
Подручје обухваћено овим планским документом налази се у надлежности Центра за

социјални рад "Шабац", у КО Мишар се налази Геронтолошки центар Шабац, који представља
установу социјалне заштите за смештај одраслих и старијих особа. Збрињавање старијих лица у овом
центру подразумева услуге становања, исхране, неге, здравствене заштите, као и социјалну заштиту.
Центар је самофинансирајући, а капацитет износи 230 корисника. Установа се састоји од три посебна
објекта, од којих је један управна зграда, док су друга два смештајни објекти за кориснике у оквиру
којих се налазе двокреветне, трокреветне и вишекреветне собе за смештај корисника, лекарске
ординације, амбуланте, дневни боравци, чајне кухиње, просторије намењене за радно-окупациону
терапију и физикалну терапију, две капеле, библиотека са читаоницом, кухиња, пекара, ресторани,
фризерски салон, магацини, вешерница, мајсторска радионица, котларница, гараже, и просторије за
запослене. Поред наведених просторија, корисницима центра је на располагању и уређена зелена
површина са шеталиштем и адекватним зеленилом. Геронтолошки центар је отвореног типа са
свакодневно предвиђеним посетама сродника као и одласцима корисника на викенд и у посету
сродницима. Осим институционалног облика социјалне заштите, Центар такође путем
Геронтолошког клуба, који окупља пензионере и друга стара лица, пружа отворени вид заштите овој
старосној категорији становништва.
Верски комплекси и објекти (објекти посебних јавних садржаја)

Црквене грађевине припадају групу објеката у јавној употреби, односно јавних садржаја у
којима део становништва испуњава своје религиозно-духовне потребе, већ у зависности од
конфесионе припадности. У исто време, верски објекти су и места пружања културно-образовних
програма и услуга социјалног старања за становнике у својим срединама (хуманитарне и донаторске
добровољне активности и сл.). Ово су објекти јавне намене који нису у јавној својини.

На подручју катастарске општине Мишар у току изградња и уређење православне цркве, која
је и без завршних радова у функцији. Обзиром да је становништво овог насеља у највећем делу
православне вероисповести, није препозната потреба за верским објектима других вероисповести.
Култура

У насељу Мишар постоји само Дом културе. У њему се налазе просторије које имају
различите функције: просторије које користи управа Месне заједнице, галерија ликовне колоније,
музеј, просторије аматерског позоришта итд. Пошто се на простору Мишара одиграла Мишарска
битка, једна од најзначајнијих битака у српској историји, а у непосредној близини Дома културе се
налази споменик мишарским јунацима, постоји реална потреба за уређењем и проширењем дома
културе, али и формирањем целог комплекса културно-историјске намене. У просторијама Дома се
налази и Задужбинско друштво “Први српски устанак”, Мишар, које својим активностима и радом
доприноси очувању традиције овог места. Друштво се, између осталог, бави и издавачком
активношћу, па тако периодично објављује часопис “Читанка мишарског боја”.

На овом простору се одвија значајна културна манифестација Мишарске свечаности, које се
традиционално одржавају у току августа сваке године и посвећене су сећању на Мишарски бој, као
и Ликовна колонија.
Спорт и рекреација

У насељу Мишар постоји фудбалски терен са затвореним објектом  непосредној близини,
који припадају фудбалском клубу Карађорђе. Потребно је боље уређење овог простора, изградња
трибина око терена, као и проширење објекта клуба у којим су свлачионице и управа.
Јавно информисање и издаваштво

Нa подручју насеља објављује се периодични часопис "Читанка мишарског боја", које
објављује Задужбинско друштво друштво “Први српски устанак” из Мишара.
Комунални објекти и комплекси

У насељу Мишар постоји једно гробље чији је капацитет довољан за наредне 3 до 4 године, па
је неопходно обезбедити проширење гробља.

У обухвату Плана, сакупљање и одвожење смећа врши ЈКП “Стари град“ Шабац, али
постоје и постоје и сметлишта где становници одлажу комунални и други отпад.
I.8. Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и природе

Према Решењу о условима заштите природе (03 Број: 020-1466/2 од 15.07.2013.), које је
доставио Завода за заштиту природе Србије, а на основу увида у Централни регистар заштићених
природних добара Србије и документацију Завода:
 у границама обухвата Плана нема заштићених природних добара, ни природних добара за које је

покренут поступак заштите, на основу Закона о заштити природе („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009,
88/2010 и 91/2010);
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 у границама обухвата се налази река Сава, еколошки коридор од међународног значаја, који
је саставни део еколошке мреже (Уредба о еколошкој мрежи, „Сл.гланик РС“, бр. 102/2010);

 нема објеката геонаслеђа, према Инвентару објеката геонаслеђа Србије (2005.- 2008.).
За потребе израде Плана генералне регулације Мишар, Завод за заштиту споменика културе
„Ваљево“ је доставио: „План заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе
израде Плана генералне регулације Мишар“ (бр. 346/1 од 25.07.2013.), Ваљево, јул 2013.године.
I.9. Приказ стања животне средине

При доношењу Oдлуке o изради Плана генералне регулације «Мишар», за грађевинско
подручје насеља Мишар, број: 351-1850/2009-14 од 25.12.2009.године, донета је Oдлука да се не
израђује стратешка процена утицаја за План генералне регулације «Мишар» за грађевинско
подручје насеља Мишар, број: 351-1851/2009-14 од 25.12.2009.године. За приказ стања животне
средине коришћена је следећа документација:
 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног плана за Шабац и

приградска насеља: Мајур, Јевремовац, П.Причиновић, Јеленчу и Мишар- део који се односи на
преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју за које се Извештај односи;

 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана града Шапца- део
који се односи на приказ постојећег стања животне средине.
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II. ПЛАНСКИ ДЕО

►◄►◄

II.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II.1.1. Концепција уређења простора
Највећу површину у обухвату Плана заузима насеље са атаром. Северни део, уз реку Саву,

је већ деценијама плански опредељен за ширење Источне индустријске, односно радне зоне
града Шапца, а потенцијали реке Саве су неискоришћени. Полазећи од потенцијала простора,
планских опредељења и могућности дефинисаних плановима вишег реда, Планом генералне
регулације предметни простор је организован тако да омогући оптималан развој свих
активности, различитог значаја (националног, регионалног, општеградског и локалног) и
карактера (индустрија, лука, РТЦ, пословање, различити облици становања, туризам, спорт и
рекреација и др.), које постоје или се могу развијати на предметном простору, уз уважавање
постојећег стања и максималну заштиту животне средине, природних и НКД добара.

Простор у обухвату Плана је, према начину коришћења, функционалним и др.
карактеристикама, подељен на две велике целине (I и II), међусобно различите и раздвојене
саобраћајним коридорима са линијским зеленилом. Истовремено су планиране и активности
које омогућују њихово функционално повезивање (преко садржаја туризма, становања, услуга и
др.), што ће  омогућити развој обе целине, као и развој укупне територије града Шапца.

Целина I је претежно планирана за будуће садржаје радне зоне (индустрија, лука,
интермодални терминали, РТЦ, логистички центар, пословање и др.), који нису прецизно
дефинисани у погледу конкретних активности, капацитета и потребне површине земљишта и
за које је, већим делом потребна израда планова детаљне регулације и претходних студија
изводљивости.

Целина II је планирана у функцији развоја насеља Мишар и његовог уређења и
опремања потребном комуналном инфраструктуром и јавним службама, уређења зона
становања, пословања, туристичких, културно- историјских садржаја, спорта, пољопривредне
производње и др.

Река Сава, са Мишарском адом, на коју се наслања радна зона и на тај начин раздваја
насеље од реке, као и значајан историјски догађај- Битка на Мишару, која се одвијала на
подручју насеља и која је истовремено и једна од највећих победа српских устаника за време Првог
српског устанка, представљају значајне природне, духовне и културно- историјске вредности, на
основу којих је планиран и развој туризма, спорта и рекреације у обе целине, као и њихово
међусобно повезивање: физички- зеленим коридорима мелиорационих канала и
саобраћајницама и функционално, преко развоја пословног, транзитног, наутичког,
манифестационог и других видова туризма.

Дугорочна концепција организације и уређења простора у обухвату ПГР, заснована је на:
стратешким опредељењима и смерницама Просторног плана РС, Просторног плана града Шапца,
Стратегији одрживог развоја града Шапца 2010.- 2020., као и потреби интегрисања различитих
функција националног, регионалног и локалног/ насељског значаја и њиховог оптималног
функционисања у простору.

Предметни простор, својим природним положајем и карактеристикама приградског
насеља, је атрактиван за реализацију стратешки важних пројеката, националног и
регионалног значаја, што представља компаративну предност града Шапца коју треба
искористити и плански усмерити, уз истовремено побољшање услова живота и рада
становника насеља Мишар.

Главна замисао која је уграђена у концепцију организације и уређења простора овог
плана је:
 резервисање простора и стварање планских услова за изградњу објеката националног и

регионалног значаја (међународна лука, интермодални терминали- логистички центар, нова
пруга Шабац- Обреновац- Београд, проширење слободне зоне/ царинарнице и др.); објеката
градског значаја (градска обилазница, активирање неуређених делова радне зоне, резервисање
простора за обележавање и промоцију културно-историјских вредности у функцији развоја
туризма, електроенергетска и друга инфраструктура); објеката локалног насељског значаја
(саобраћајна и комунална инфраструктура, зоне становања, пословања, привредне зоне у насељу,
развој руралног становања и др.);
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 да омогући коришћење расположивих природних и културно- историјских потенцијала за развој
туризма, спорта и рекреације (на реци Сави, Мишарској ади и Мишарском брду;

 да обезбеди заштиту простора  (животне средине и природних ресурса), заштиту и презентацију
културно- историјских вредности и добара, у функцији туризма (излетнички, манифестациони,
пословни и др.) образовања (ђачке екскурзије, летње школе и сл.), културе (књижевна,
историјска, ликовна дружења, галерије, презентације, радионице и сл.) и др.

У стратегији развоја града Шапца, као један од најбитнијих чинилаца, који може бити
стављени у функцију привредног развоја и који представља компаративну предност Града, у
односу на сличне средине је положај града на реци Сави, што ствара могућност развоја и
коришћења јефтиног речног транспорта, али представља и битан елемент за привлачење нових
инвеститора. У граду већ постоји дуга традиција коришћења Саве као пловног пута, везана пре свега
за транспорт сировина и готових производа компаније Зорка Шабац, а један од стратешких пројеката
у оквиру Стратегије одрживог развоја града Шапца (2010- 2020.год.) је пројекат изградње и
опремања модерне луке на реци Сави. Пловни пут реке Саве има статус међународног пловног
пута. Могућност коришћења ове погодности унапредила би атрактивност локација у источној
радној зони, што би резултирало новим инвестицијама.

Изградња нове луке, као интегралног дела радне зоне, била је предмет вишегодишњег
разматрања и планирања. За потребе израде ПГР Мишар коришћена је „Претходна студија
оправданости за нову међународну луку Шабац“ (ПСО), Главни извештај, (TINAViENNA, Urban
Technologies &Strategies, јул, 2010.). При изради ПСО коришћена је и доступна документација:
Главни технолошки пројекат Луке и Робнотранспортног центра Шабац и Слободне царинске зоне
Шабац- Институт економских наука, Београд, 1988.; и Главни технолошки пројекат Луке Шабац-
Главни пројекат нивелационог решења 1. фазе- Институт економских наука, Београд, 1988. У
наведеној документацији, комплекс нове луке је смештен у ширу зону, која укључује простор
РТЦ и Царинске зоне. Укупна расположива површина за изградњу I етапе Луке, РТЦ-а и Царинске
зоне износила је 110 ha, а II етапе 150 ha, тј. укупно 360 ha. Тада је била предвиђена изградња два
базенска пристаништа, контејнерског терминала, терминала за течне терете, великог броја отворених
и затворених складишта, манипулативних површина, хладњача, саобраћајница, железничких
колосека, трафо станица, инсталација и др.

У Просторном плану Републике Србије Шабац је предложен као једна од потенцијалних
локација интермодалних терминала и логистичких центара националног-локалног карактера,
који би омогућио повезивање Луке Шабац са коридором X и VII одговарајућим интермодалним
терминалом. При одређивању локације дефинисана је макролокација у којој се град налази, а
микролокација логистичког центра  треба да буде одређена на основу студија изводљивости.

Логистички центар представља место где своје основне логистичке активности
поручивања, паковања, претовара, складиштења, држања залиха и транспорта обављају
различита индустријска, трговачка, транспортна, шпедитерска, увозно-извозна, услужна и друга
предузећа. Готово сви робни токови у будућности ће се реализовати у мрежама логистичких
центара као чворишта јединствене европске мреже. Током експлоатације мреже логистичких
центара постиже се значајан индиректан утицај на привреду, кроз смањење логистичких трошкова у
укупној цени производа и на остварене приходе транспортних, трговачких, производних, услужних и
других предузећа која се редовно развијају у оквиру или уз овакве центре. Интермодални
терминали и логистички центри представљају атрактивна подручја за инвестирање домаћег и
страног капитала. Нова железничка пруга Шабац- Обреновац, која је планирана у ППРС, за коју
је оријентациони коридор дефинисан у ПП града Шапца, а Планом генералне регулације Мишар
утврђена прецизнија траса у оквиру припадајућег дела радне зоне, знатно ће побољшати саобраћајне
везе овог простора, а тиме и његову атрактивност за реализацију планираних пројеката националног
и регионалног значаја.

У области туризма у ППРС река Сава је означена као, међународни пловни touring
туристички правац, а у ППГ Шапца најперспективније видове туризма на овом простору
представљају транзитни и пословни туризам, а планира се и даљи развој и изградња капацитета
туристичке понуде на реци Сави, развој манифестационог туризма,  као и ширење угоститељске
мреже и обимније и разноврсније угоститељске услуге. У Просторном плану, Мишар је означен
као потенцијална туристичка зона. Подручјем КО Мишар планиране су културне стазе од
регионалног значаја и излетничке стазе, као и даље унапређење туристичке манифестације: Прослава
Мишарске битке. У том смислу део реке Саве, ван пловног пута и Мишарска ада, планирани су за
развој спорта и рекреације, заједно са „комерцијално- услужном површином у функцији рекреације“
на речној обали, до које би требало обезбедити прилаз (саобраћајницу) од државног пута.
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Планирана су три директна прилаза реци Сави: саобраћајницама у средишњем и
источном делу целине и коридором канала Слатина 1, који би истовремено представљао и еколошки
коридор и везу културно –историјских локалитета у насељу са реком Савом. Остали колско-
пешачки прилази и саобраћајнице ће се дефинисати плановима детаљне регулације.

У функцији развоја туризма планирано је уређење и обележавање историјских локалитета
у радној зони и насељу, претходна заштитна археолошка истраживања археолошких локалитета, као
и могућност изградње мањег аеродрома за потребе туризма и привреде.

У насеља Мишар планиран је развој пословних активности и формирање привредне зоне
насеља, даљи развој руралног становања и увођење нових садржаја у функцији туризма, заснованих
на историјским догађајима (Бој на Мишару) и развоју спорта и рекреације.

Претпоставља се да ће изградња планираних садржаја у радној зони подстаћи развој
услужних и комерцијалних делатности у насељу. Планирано је задржавање и мање проширење
постојећих локација, преко пута радне зоне и формирање „пословних, услужно- комерцијалних
зона и комплекса“, окружених мешовитим, пословно- стамбеним зонама и формирање
привредне зоне насеља, намењене за делатности које захтевају веће површине земљишта, имају
већи обим транспорта, а тиме и већи утицај на животну средину.

Мешовите, пословно- стамбене зоне су планиране дуж државног и орашачког пута, према
радној зони и кроз насеље са обе стране државног пута, јер се претпоставља да ће близина радне
зоне и транзитни положај, утицати на развој пословних и услужно- комерцијалних садржаја у зонама
становања дуж ових саобраћајница, а да се становање не може у потпуности искључити. Ове зоне,
истовремено имају и заштитну улогу јер раздвајају и изолују мирне зоне породичног и руралног
становања, културе и зоне туризма, спорта и рекреације у залеђу, од неповољних утицаја радне зоне
и транзитног саобраћаја дуж државног пута.

Зоне руралног становања, које заузимају највећу површину у насељу, се углавном
задржавају из следећих разлога: због потреба становништва које се бави пољопривредном
производњом, као основном или допунском делатношћу; потребе задржавања ораница, воћњака,
ливада и башти, као зелених и производних површина насеља у функцији заштите животне средине,
развоја туризма, спорта и рекреације; ради задржавања малих густина становања због стагнације и
благог смањења броја становника, као и близине велике радне зоне и др.

Зоне породичног становања ће се формирати проширењем и попуњавањем простора
постојећег породичног становања, око насељског центра и у западном делу насеља, преко пута радне
зоне, где се породична градња развијала насељавањем становништва.

Планира се задржавање постојеће локације насељског центра, на месту некадашњег
мишарског шанца, са обе стране државног пута, као главног насељског центра, његово уређење и
опремање, као и проширење (постепено померање) на зараван, источно од пута, према Карађорђевим
бунарима и спортском терену, што је условљено повољнијом морфологијом терена и планираним
садржајима у функцији културе, туризма и спорта, на овом већим делом неизграђеном простору. У
главном (старом) насељском центру ће се развијати централни насељски садржаји: управа,
администрација, култура, образовање и др. Највећи део главног насељског центра припада „зони
културае туризма и спорта“, и у функцији је промоције и презентације овог историјског места.
Планирано је да ова зона обухвати и Карађорђеве бунаре, ван насељског центра. Становање ће се
развијати, под посебним условима, као „становање у зони културе, туризма и спорта“, а посебни
услови се дефинишу за „становање у заштићеној околини знаменитог места“, према Одлуци о
утврђивању споменика на Мишару за знаменито место. Пословање и услужно- комерцијалне
делатности ће се развијати у функцији основне намене простора: сувенири, домаћа радиност, сеоски,
културни, манифестациони, пословни, транзитни туризам, ђачке екскурзије, галерије, уметничке
радионице, школе уметничких заната и др.

Планира се и формирање новог насељског центра, уређењем простора око цркве,
изградњом вртића и других централних и пословно- стамбених садржаја.

У складу са општом концепцијом уређења овог простора, планира се „зона за проширење
спорта и рекреације“, поред постојећег спортског терена, између два центра.

Површине у западном делу насеља, где се налазе баре/језера, а земљиште је у државној
својини (корисници: Србијашуме и Србијаводе), планира се задржавање ових површина, као
површинине јавне намене: „комуналне и јавне зелене површине“. Ове површине би се, после
санације терена могле користити за уређење пијаце, јавних зелених површина са спортским
теренима, као и изградњу црпних станица у функцији одвођења сувишних вода и др. комуналних
објеката.

Планирано је да се шуме у грађевинском подручју задрже, као зелене површине насеља, а
дуж саобраћајница између радне зоне и насеља планиране су линеарне зелене површине, у
функцији заштите насеља.
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Постојећи и планирани мелиорациони канали, поред основне функције одвођења
сувишних вода, заједно са инспекцијским стазама представљаће и зелене коридоре, којима ће се
омогућити повезивање са реком Савом и историјским локалитетима, за које се планира уређење и
обележавање.
II.1.2. Грађевинско подручје, намена површина и површине јавне намене-биланси површина

II.1.2.1. Грађевинско подручје
Планом је предвиђено проширење постојећег грађевинског подручја на већ изграђене

површине и суседне парцеле, ради природне деобе постојећих домаћинстава. Границе постојећег и
планираног (граница проширења) грађевинског подручја приказане су у графичким прилозима.

У нутар обухвата Плана, одређује се граница грађевинског подручја насељеног места
Мишар, са делом источне радне зоне Шапца, које представља јединсвену целину и издвојени део
грађевинског подручја «Липовица», у југоисточном делу насеља, који обухвата групацију
затечених домаћинстава у атару насеља.

Табела: Карактеристике грађевинског подручја
Планирано грађевинско подручје- карактеристике Површина у ha %
Постојеће грађевинско подручје 691,81 64,38
Планирано проширење грађевинског подручја насеља 13,85 1,29
Издвојени део грађевинског подручја „Липовица“ 7,94 0,7
УКУПНО ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 779,13 72,50
Грађевинско подручје -Целина I -Радна зона са реком Савом 263,74 24,54
Грађевинско подручје -Целина II- насеље са атаром 515,39 48,00
Укупно КО Мишар 1074,6130 100

*1Површине државног и орашачког пута, који раздвајају две целине су укључене у површину целине I;
*2Површине су добијене мерењем, на графичком прилогу „план намене површина и површине јавне намене;

Опис границе грађевинског подручја насеља Мишар, са делом источне радне зоне
Шапца: Граница грађевинског подручја почиње од тромеђе К.О. Мишар, К.О. Орашац и реке Саве,
иде границом К.О. Мишар са К.О. Орашац све до к.п. 2493 (пут Мишар – Орашац), наставља
границом пута к.п. 2493, па скреће граноцом к.п. 689, 690, 688, 1948/1 (пут), 2132, сече к.п. 2131,
2127/3, иде границом к.п. 2127/2, 2126/2, 2119, 2120, 2118, 2112, сече к.п. 2111, 2109, иде границом
2107/1, 2106/2, 2107/3, сече к.п. 2478 (канал), иде граноцом к.п. 2102, 2497, сече к.п. 2478 (канал),
наставља границом к.п. 2496, 2197/1, 2192, 2186, 2183, сече к.п. 2500 (пут) иде границом к.п. 2500
(пут), 1589, 1592, 1594, 1609, 1610 (пут), 1615, 1620, 1624, 1625, 1626, 1629, 1635, 1639, 1640, 1633,
1632, 1631/1, 1631/2, 1630, 1950 (ул. Карађорђева), 1956/2, 1941/3, 1941/2, 1943, 1940, 1939, 1937,
1936, затим сече к.п. 2230, 2231, 2232, 2234, идући по регулационој линији будуће ул.
Новопројектована 6,  затим наставља границом к.п. 1956/1, (пут), 2235, 2237, 2238, 2242, 2246,
2247/2, 2247/1, 2510 (пут), 1955 (ул. Боре Тирића), иде границом са К.О. Јеленча све до реке Саве, где
наставља границом реке Саве, то јест границом к.п. 86, 85/5, 74/1, 74/8, 74/3, 75, 76, 77, 78, 79, 82/1,
82/2, 26 (пут) 2485 (пут), све до тромеђе К.О. Мишар, К.О. Орашац и реке Саве где се и завршава.

Опис издвојеног дела грађевинског подручја „Липовица“: Граница издвојеног дела
грађевиског подручја „Липовица“ почиње од тромеђе к.п. 2513 (пут), 2303, 2304, иде границом к.п.
2303, 2300, 2298, 2296, 2294, 2293, сече к.п. 2507 (пут), 2261, иде границом к.п. 2261, 2260, 2288,
2281/1, 2284/2, 2284/1, 2286, 2340, 2341, 2342, 2513 (пут), све до тромеђе к.п. 2513 (пут), 2303 и 2304
где се и завршава.
II.1.2.2. Намена површина

Планом генералне регулације предложена је претежна намена површина у обухвату Плана,
у грађевинском подручју и атару насеља. Планиране намене су разврстане по издвојеним  целинама
(I и II). Биланс претежне намене дат је у наредној табели.

Табела: Биланс површина планираних намена *2

Планирана  намена површина Површина (приближно)
ha %

ЦЕЛИНА I –ИСТОЧНА РАДНА ЗОНА СА РЕКОМ САВОМ 381,89 35,54

ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 212,48 19,77
Индустрија и грађевинска делатност 64.88 6,03
Међународна лука са интермодалним терминалима-логистички центар 128,22 11,93
 I фаза- лука, слободна зона, робно- транспортни центар 53.01 4,93
 II фаза- проширење луке и робно- транспортне зоне 28.52 2,65
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 III фаза- проширење луке и робно- транспортне зоне 47.01 4,37
Царинарница Шабац 4.97 0,46
Пословна, услужно- комерцијална зона 14.41 1,34
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ 2,08 0,19
Постојеће гробље 1.03 0,09
Зона проширења гробља 1.05 0,10
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 9,05 0,84
Заштитно зеленило(око гробља) 8.35 0,78
Заштитно зеленило (резервна површина МЗ) 0.70 0,08
РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ 26,25 2,44
Мишарска ада- зона спорта и рекреације- катастарско стање 22.73 2,12
Комерцијално- услужна површина у функцији рекреације 3.82 0,32
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 107,78 10,03
Река Сава- водена површина и речна обала- катастарско стање 105.02 9,77
Мелиорациони канали са инспекцијском стазом 2.76 0,26
ИНФРАСТРУКТУРА 24,25 2,27
Коридор планиране железничке пруге 16.88 1,57
Саобраћајнице (постојеће и планиране)*1 6.15 0,57
Јавни паркинг за путничка возила 0.49 0,05
Трафо станице (парцеле) 0.73 0,08

ЦЕЛИНА II – НАСЕЉЕ СА АТАРОМ 692,72 64,46

СТАНОВАЊЕ 333,02 31
Породично становање 31.29 2,93
Рурално становање 252.60 23,50
Мешовите / пословно- стамбене зоне 49.13 4,57
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ОБЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 2,6 0,24
 Дом културе -месна заједница, месна канцеларија, музеј 0.41 0,04

 Основна школа 0.64 0,06

 Вртић 0.24 0,02

 Геронтолошки центар са амбулантом и апотеком 1.22 0,11

 Објекат центра за социјални рад (стамбени) 0.09 0,00
ОСТАЛИ САДРЖАЈИ НАСЕЉСКИХ ЦЕНТАРА 1,92 0,18
Комплекс Српске православне цркве 0.52 0,05
Зона културе, туризама и спорта 1.40 1,13
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ И КОМПЛЕКСИ У НАСЕЉУ 18.28 1,70
Привредна зона насеља 12.75 1,19
Пословне, комерцијално- услужне зоне и комплекси 5.53 0,51
ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ 4.27 0,40
Постојећи спортски терен 1.40 0,13
Зона проширења спорта и рекреације 2.87 0,27
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ 5.18 0,48
Комуналне и јавне зелене површине (пијаца, зеленило, црпна станица и др.) 5.18 0,48
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 45.15 4,20
Заштитно зеленило (према Геронтолошком центру) 0.45 0,04
Шуме 44.70 4,16
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ (ван грађевинског подручја) 171.77 15,00
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 8 0,74
Мелиорациони канали 6.15 0,57
Планирана изградња канала (оријентациони коридор) 1.85 0,17
ИНФРАСТРУКТУРА 59,45 5,53
Саобраћајнице (постојеће и планиране) 40.60 3,78
Коридор обилазног пута 11.31 1,05
Атарски путеви (ван грађевинског подручја) 7.54 0,7

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 1074,61 100
*1Површине државног и орашачког пута, који раздвајају две целине су  укључене у површину целине I;
*2Површине су добијене мерењем, на графичком прилогу „план намене површина и површине јавне намене“;
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II.1.2.3. Површине јавне намене
Графички прилог број 7»План намене површина и површине јавне намене»

Површине јавне намене представљају простор одређен планским документом за уређење
или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног
интереса у складу са посебним законом. За површине јавне намене планирано је око 285,32ha
или око 26,5% површине обухвата ПГР. Површине јавне намене чине:
 Саобраћајне површине: постојеће и планиране саобраћајнице и површине за паркирање;

коридор планиране железничке пруге; коридор обилазног пут; и некатегорисани, атарски путеви;
 Водотоци и водопривредни објекти: река Сава, са уређеном и неуређеном обалом (вегетација

речне обале); Мишарска ада, према катастарском стању; постојећи и планирани мелиорациони
канали;

 Комуналне површине: постојеће гробље и зона проширења гробља; комуналне и јавне зелене
површине, планиране на простору садашњих бара/језера у насељу; парцеле са обележјима
знаменитих и историјских места; парцеле трафо станица;

 Спортско рекреативне површине и површине у њиховој функцији, које су у државној
својини и својини Града: постојећи спортски терен; комерцијално- услужна површина у
функцији рекреације; део рекреативних површина на Мишарској ади, што ће се прецизно
дефинисати ПДР-ом;

 Јавне службе, објекти и комплекси: Царинарница Шабац, дом културе, са МЗ, МК, музејском
поставком; основна школа; геронтолошки центар са абулантом; стамбени објекат центра за
социјални рад;

 Зелене површине: заштитно зеленило- резервна површина МЗ; дрвореди, зeлeнe пoвршинe уз
сaoбрaћajницe и вегетација речне обале;

Табела: Биланс површина јавне намене
Планиране површине јавне намене Површина (приближно)*1

ha %

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 285,32 26,55
Река Сава -водена површина и речна обала- катастарско стање 105.02 9,77
Мишарска ада- део према катастарском стању у државној својини 14.38 1,34
Комерцијално- услужна површина у функцији рекреације 3.82 0,35
Царинарница Шабац 4.97 0,46
Дом културе -месна заједница, месна канцеларија, музеј 0.41 0,04
Парцеле са спомен обележјима (Споменик и Карађорђеви бунари) 0.05 0,005
Основна школа 0.64 0,06
Постојећи спортски терен 1.4 0,13
Геронтолошки центар са амбулантом и апотеком 1.22 0,11
Постојеће гробље 1.03 0,01
Зона проширења гробља 1.05 0,01
Јавно зеленилои комуналне делатности (резервна површина МЗ) 0.7 0,007
Комуналне и јавне зелене површине (пијаца, зеленило, црпна станица и др.) 5.18 0,48
Мелиорациони канали 8.93 0,83
Коридор планиране железничке пруге 16.88 1,57
Коридор обилазног пута 8.49 0,79
Саобраћајнице (постојеће и планиране) 47.34 4,40
Јавни паркинг за путничка возила 1.05 0,10
Атарски путеви  (ван грађевинског подручја) 7.54 0,70
Парцела трафо станице 0.73 0,07
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ (према Катастру у мешовитој својини) 54,49 5,07
Јавна лука, са интермодалним терминалима и робно-транспортним центром -
парцеле РТЦ-а (део I фазе у ПГР)- к.п. у мешовитој својини РТЦ

40,11 3,37

Мишарска ада -део према катастарском стању у приватној својини-
предлог да буде у јавној/ мешовитој својини

14,38 1,34

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 1074.61 100
*1 Површине су добијене мерењем, на графичком прилогу „план намене површина и површине  јавне намеее“; Разлика у
укупној површини је последица померања границе обухвата на спољну границу катастарских парцела.

Објекте јавне намене чине и постојећи и планирани објекти и мреже, који се граде у
оквиру постојећих и планираних јавних површина: ТС, КДС, овјекти фиксне телефоније, гасне,
водоводне и канализационе инсталације и објекти у уличном профилу и зеленим површинама или на
засебно формираним парцелама.
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Површине јавне намене у зонама предвиђеним за израду планова детаљне регулације,
дефинисаће се тим плановима.

У табели су наведене и површине јавне намене, које су према подацима РГЗ-а у
мешовитој својини. То су парцеле Робно- транспортног центра „Шабац“ а.д. Шабац. Кроз израду
планова детаљне регулације за зоне које су опредељене за изградњу и ширење луке и изградњу
логистичког центра (на основу пројеката јавно- приватног партнерства), утврдиће се површине јавне
намене за потребе изградње интермодалних терминала, нових саобраћајница, лучког базена,
оперативне обале, ранжирне станице и других садржаја.

Планира се да Мишарска ада у целини буде површина јавне намене- односно и део који
је сада у приватној својини би могао бити површина јавне намене, што ће се прецизно дефинисати
планом детаљне регулације, а реализација је могућа улагањем јавно- приватног капитала. Законом о
водама («Сл.гласник РС», бр. 30/2010 и 93/2012), чл. 5, дефинисано је следеће: «воде су добро од
општег интереса и у државној су својини; воде и водно земљиште у јавној својини су јавно водно
добро; јавно водно добро се користи на начин којим се не утиче штетно на воде и приобални
екосистем и не ограничавају права других; на јавном водном добру може се, под условима
утврђеним овим законом и посебним законом, стећи право коришћења».

II.1.3. Подела простора на посебне целине и зоне и концепција уређења
Графички прилог број 8 «Подела простора на целине и зоне и заштита простора»

Подручје обухвата Плана је подељено на две урбанистичке целине у оквиру којих су
издвојене карактеристичне зоне, подручја и намене и утврђена концепција уређења. Посебне
целине у обухвату Плана представљају:

1.Целина I- Источна радна зона са реком Савом представља источни, највећим делом
неизграђен део најстарије радне зоне Шапца, где су планским документима вишег реда и стратешким
документима Града планирани привредни и инфраструктурни објекти регионалног и
националног значаја (лука, нова железничка пруга, слободна зона, логистички центар.....).
Планирани просторни обухват радне зоне се заснива на ширењу дуж реке Саве и орашачког пута до
границе КО Мишар. У оквиру овог дела Источне радне зоне планирана је већа површина за
изградњу нове луке и мултимодалног чвора на обали Саве. Према претходној студији
оправданости за нову међународну луку Шабац, само ова локација на територији града Шапца
испуњава техничке услове за изградњу луке, тј. одговара захтевима новог модерног центра за
промет терета. За изградњу нове железничке пруге Шабац- Обреновац, планиран је коридор, као и
површина за потребе ранжирне станице, индустријских колосека, железничких стајалишта и др.

2.Целина II- Насеље са атаром: У насељу преовлађује  рурално становање, са
кућиштима која су се развијала појединачно или у већим или мањим групацијама, окружена
обрадивим површинама, лоцирана поред пута, а често и у средини земљишног комплекса које
газдинство користи. Породично становање је мање заступљено и то: у равничарском делу насеља, у
залеђу државног пута преко пута радне зоне и северно од насељског центра. Развој породичног и
руралног становања започео је и дуж пута за Орашац. Дуж државног пута се развија становање са
пословањем и пословне, комерцијално- услужне делатности. Потребно је заокруживање и
рационално коришћење већ заузетих површина за нову породичну стамбену изградњу и изградњу
објеката руралног становања. Планирано је формирање привредне зоне у насељу, северно од
државног пута. Поред ширења постојећег насељског центра, који се већим делом поклапа са
„зоном културе, туризма и спорта“, планирано је и формирање новог насељског центра, око цркве
и вртића.

II.1.3.1. Подела на зоне у оквиру целине I (Источна радна зона са реком Савом)

У оквиру целине I (Источна радна зона са реком Савом) издвојене су следеће зоне:
 Зона индустрије и грађевинске делатности (IИ1.2); У oвoj зoни je мoгућa индустриjскa
прoизвoдњa, производња за потребе грађевинарства, складишта, сeрвиси, услужнe и
комерцијалне дeлaтнoсти и друге кoмпaтибилнe нaмeнe.

 Зона луке са интермодалним терминалима- логистички центар (IЛ1, 2, 3); Изградња луке је
планирана у три фазе. Прва фаза (IЛ1) је планирана на на простору између државног пута и реке
Саве. На овом простору се налазе: РТЦ Шабац са слободном зоном, Царинарница Шабац (Ц), и
компаније: Колари, Златне руке, Ingsoft 2009, Кемис и Јела. Северно од планиране трасе пруге
започета је изградња лучког базена. За другу (IЛ2) и трећу(IЛ3) фазу изградње луке
резервисано је земљиште дуж реке Саве, низводно, до границе КО Мишар. Део простора планиран за
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другу и трећу фазу изградње луке, који се налази дуж будуће пруге, припада истовремено и
подручју саобраћајних терминала, чије ће се  конкретне локације, границе и намена прецизно
дефинисати планом детаљне регулације.
 Пословна, услужно- комерцијална зона (IП) Пословна, услужно- комерцијална зона
планирана је на истоку радне зоне, на простору између будуће пруге и заштитног зеленила око
насељског гробља. Део простора дуж пруге припада истовремено и зони саобраћајним терминала
чије ће се  конкретне локације, границе и намена прецизно дефинисати планом детаљне регулације.
 Комунална зона насеља

Комуналну зону насеља чине:
-Постојеће насељско гробље (IК1), лоцирано северно од орашачког пута, односно у делу КО
Мишар који је претежно планиран за развој радне зоне. Плaнoм сe утврђуjу услoви зa изгрaдњу
oбjeкaтa нa нeизгрaђeним дeлoвимa грoбaљa и рeкoнструкциjу пoстojeћих oбjeкaтa у кoмплeксу.

-Зона проширења гробља (IК2); Планом се предвиђа проширење постојећег гробља на део
парцеле чији је корисник МЗ (површине1,05ha), који се налази у непосредној близини, гробља, све до
зоне заштите далековода 110kV, тако да ће капацитет задовољити потребе за наредних 20 година.
 Зелене површине
Зелене површине у оквиру ове целине чине:
-Заштитно зеленило око гробља (З1), чија је намена визуелна заштита и изолација гробља и
посетилаца;
-Јавно зеленило и комуналне делатности- резервна површина МЗ (З2), је дефинисано на
преосталом делу пацеле чији је корисник МЗ, дуж улице Савске.
-Вегетација речне обале (З3), коју, у складу са условима Завода за заштиту природе Србије, треба
сачувати, као део еколошког коридора Саве, где год је то могуће; Овај простор, се налази у оквиру
катастарске парцеле реке, у државној је својини, а корисник је ЈП „Србијаводе;

-Линеарне зелене површине (у регулацији саобраћајница), које су планиране дуж саобраћајница
између целина I и II (део државног пута Iб реда и орашачког пута).
 Рекреативне површине

Рекреативне површине су везане за реку Саву и Мишарску аду, при чему је површина аде
променљива у току године. Издвојене су следеће зоне у функцији ове намене:
-Мишарска ада- зона спорта и рекреације (IР1), која обухвата Мишарску аду према катастарском
и фактичком стању. Oва зона функционише заједно са зоном рекреације на води, која је приказана
оријентационо, а обухвата део водене површине изван трасе пловног пута, која узводно, делом
припада суседној КО Јеленча и КО Шабац, а северно општини Рума, односно АП Војводина.
-Комерцијално - услужна површина у функцији рекреације (IР2), која  је планирана на
неуређеној парцели у јавној својини града Шапца. За потребе реализације ове зоне неопходно је
претходно обезбедити саобраћајницу која би је повезала са државним путем.
 Водно земљиште

Водно земљиште чине:
-Река Сава- водена површина (IВ1), у оквиру које, јужно од Мишарске аде, пролази пловни пут,
који је оријентационо приказан на графичком прилогу;
-Мишарска ада, која је означена као „зона спорта и рекреације“ (IР1), заједно са воденом
површином северно од аде;
-Река Сава- уређена обала; речна обала катастарски припада парцели реке Саве, а планира се њено
уређење у делу будуће луке, по фазама изградње;
-Вегетација речне обале (З3), која је сврстана у зелене површине, јер је планирано очување обалске
вегетације, као дела еколошког коридора Саве;

-Мелиорациони канали (IВ2), који, истовремено представљају и зелене коридоре, којима се
остварује веза насеља са Савом.
 Подручја изградње посебних садржаја

Подручја изградње посебних садржаја дефинишу простор који обухвата више зона или
њихових делова у којима се могу градити или формирати посебни, специфични садржаји или
развијенији облици постојећих и планираних садржаја, чија изградња је омогућена плановима
вишег реда, али у овом тренутки не може бити конкретизована и прецизно дефинисана у
смислу локације, потребног земљишта и реализације у планском периоду, па је из тих разлога
оријентационо планирана. Ови специфични садржаји и напреднији облици организовања
пословања, повезивањем различитих делатности и објеката на једном простору ће допринети
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укупном развоју и функционисању целине I и сваке зоне појединачно, као и омогућити бржи
привредни развој подручја града Шапца. Планом су дефинисана следећа подручја:
-Подручје саобраћајних терминала (ранжирна станица, железничка станица/ стајалиште,
интермодални терминали), дуж трасе будуће железничке пруге; и
-Подручје изградње/ формирања будућег логистичког центра, које обухвата све три фазе
изградње луке.
 Инфраструктура

Развој и функционисање радне зоне условљен је изградњом и функционисањем планиране
инфраструктуре. Поред изградње луке и интермодалних терминала, чишћења и одржавања пловног
пута, велики значај ће имати:
-изградња нове железничке пруге Београд- Обреновац- Шабац;
-постојећи индустријски колосеци се задржавају, али се могу градити и нови у складу са потребама
корисника простора;
-постојеће и планиране друмске саобраћајнице: две главне саобраћајнице правца север- југ, до
реке Саве; дуж речне обале је задржана траса (према катастарском стању) постојеће саобраћајнице;
саобраћајнице у источном делу су пратиле катастарско стање атарских путева, али су могуће измене
ових саобраћајница, при изради планова детаљне регулације за изградњу пруге, луке и других
планираних садржаја; и др.
-за потребе електроенергетске инфраструктуре планиране су две локације за веће трафостанице:
постојећа локација, у источном делу, која се задржава и нова локација у западном делу, испод
постојећег и планираног далековода.

II.1.3.2. Подела на зоне у оквиру целине II (Насеље са атаром)

У оквиру целина II издвојене су следеће зоне и појединачне намене:
 Зоне становања, које су, с обзиром на постојеће и планиране карактеристике и садржаје
разврстане на:
-Породично становање (IIС1) које је планирано у постојећим и у близини постојећих зона
породичног становања, на правцима њиховог ширења, у залеђу пословно- стамбених зона, преко
пута радне зоне и на Мишарском брду.
-Рурално становање (IIС2), је преовлађујући облик становања у грађевинском подручју
насеља.
-Мешовите, пословно- стамбене зоне  (IIС3), су планиране дуж државног пута и орашачког
пута.
 Јавне службе_и објекти од јавног значаја ; У оквиру целини II налазе се или су планирани
следећи објекти:
-Дом културе- месна заједница, месна канцеларија, музеј (ДК);
-Основна школа (ОШ); Објекат школе је евидентиран као НКД и ужива претходну заштиту.
-Вртић (В); За потребе изградње вртића, код цркве урађена је Измена и допуна ПДР „Црква у
Мишару“ у Мишару („Сл.лист града Шапца“ бр. 19/11).
-Геронтолошки центар и амбуланта са апотеком (ГЦ) ; Геронтолошки центар Шабац је
установа социјалне заштите за смештај одраслих и старијих особа.
 Остали садржаји насељских центара
-Комплекс Српске православне цркве (IIЦ1) ; На локацији „Старо село“ изграђена је нова црква;
За потребе изградње цркве урађен је План детаљне регулације „Црква у Мишару“ у Мишару
(„Сл.лист града Шапца...“, бр. 28/09) и Измена и допуна ПДР „Црква у Мишару“ у Мишару
(„Сл.лист града Шапца....“, бр. 19/11) за изградњу вртића, поред цркве.
-Зона културе, туризама и спорта (IIЦ2); Основна намена ове зоне је у функцији заштите,
уређења и промоције локалитета на којем се одвијала битка на Мишару. У оквиру ове зоне
издвојено је посебно подручје културно- историјских манифестација, где је потребно ПДР-ом
утврдити површине јавне намене за потребе формирања културно- историјског, споменичког
комплекса. Становање у овој зони је посебно условљено и ограничено и то као:
-Становање у „зони културе, туризма и спорта“  (С4).
-Становање у заштићеној околини знаменитог места (С5), ограничено је мерама заштите
заштићене околине знамнитог места.

У оквиру ове зоне се налазе издвојене парцеле са обележјима знаменитих и историјских
места (Споменик на Мишару и Карађорђеви бунари);

У зони главног(старог) насељског центра налазе се:
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o Знаменито место- Споменик на Мишару (утврђено НКД), са својом заштићеном
околином; и

o Основна школа, која представља евидентирано НКД.
 Привредне зоне и комплекси у насељу, у оквиру којих су издвојене:
-Привредна зона у насељу (IIП1) која је планирана у продужетку већ изграђених привредних
комплекса (Трансфер, Интеркоп и др.)
-Пословне, услужно- комерцијалне зоне и комплекси (IIП2, планиране су дуж државног
пута, преко пута радне зоне, где се налазе постојећи сервисни, услужно- комерцијални
комплекси и објекти (Стеко, Бонида, Естетика, Веселиновић и др.
 Зоне спорта и рекреације

У оквиру ових зона уредиће се спортско рекреативне површине, које могу бити у зависности
од власничког статуса, јавне и оне које припадају осталим наменама (приватно земљиште).
-Постојећи спортски терен (IIСР1) у непосредној близини насељских центара се задржава.
-Зона проширења спорта и рекреације (IIСР2)
 Комуналне површине, које чине:
-Комуналне и јавне зелене површине (пијаца, зеленило, црпна станица и др.) (IIК3);
Земљиште опредељено за ове намене је у државној својини, а њихови корисници: Србијашуме и
Србијаводе, до сада нису исказали интерес за њихово коришћење. На парцелама се налазе
баре/језера у које становништво одлаже комунални и други отпад. Санацијом и насипањем ових
депресија обезбедио би се простор за комуналне потребе насеља.
 Зелене површине, које чине:
-Заштитно зеленило (зона могућег проширења Геронтолошког центра) (З4);
-Шуме (З5); Шуме су приказане према катастарском и фактичком стању према орто фото подлози.
-Линеарне зелене површине у регулацији саобраћајница (дрвореди), планиране су дуж државног
пута Iб реда, једнострано, до радне зоне и дуж  орашачког пута, двострано.
 Пољопривредно земљиште обухвата површине намењене пољопривредној производњи,
изван планираног грађевинског подручја.
 Водно земљиште,које чине:
-Мелиорациони канали (IIВ2); Парцеле за изградњу канала су издвојене у поступку комасације
земљишта, на најнижим теренима, у јаругама и удолинама. Део ових канала још није изграђен.
-Планирана изградња канала (оријентациони коридори) (IIВ3); Планом су дефинисани коридори
за изградњу канала, који би заједно са инспекцијском стазом представљали зелени и коридор, који би
повезивао историјске локалитете, као и насеље са реком Савом.
 Инфраструктура

Развој и функционисање насеља условљен је изградњом и функционисањем постојеће и
планиране инфраструктуре и то:
-За потребе друмског саобраћаја користиће се деоница државног пута Iб реда, која пролази кроз
центар насеља и остале постојеће и планиране саобраћајнице;
-За поједине правце предложени су оријентациони коридори саобраћајница, које ће се
дефинисати плановима детаљне регулације;
-Коридор обилазног пута је преузет из планова вишег реда; то је простор који се штити од изграње,
а његова прецизна траса ће се дефинисати планом детаљне регулације;
-Постојећи атарски путеви, ван насеља се задржавају и користиће се у исте сврхе, изузев деоница
атарских путева који повезују делове грађевинског подручја насеља.
 Становање социјално угрожених категорија становништва

На парцели, чији је корисник Центар за социјални рад, налази се породична кућа угашеног
сеоског домаћинства. Могућа је реконструкција, доградња или изградња новог објекта на парцели, за
потребе социјално угрожених категорија становништва. Објекти за социјално угрожене
категорије становништва могу се обезбедити у оквиру зона руралног становања, уз претходно
прибављање парцела. На тај начин ће се социјално угрожене категорије становништва интегрисати у
заједницу, што ће омогућити локалној управи да активира напуштена домаћинства у сеоским
насељима.
 Викенд зоне

У оквиру руралног становања, могу се формирати викенд зоне или градити појединачни
објекти за одмор и рекреацију.
 Зоне насељских центара
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Планом су предвиђена два насељска центра, који обухватају постојеће и планиране објекте и
комплексе (дом културе, школа, црква, вртић), као и делове дефинисаних зона:
-Главни (стари) насељски центар, настао дуж државног пута, који ће се ширити, делом дуж
државног пута, а делом на исток, према локалитету Карађорђеви бунари.
-Нови насељски центар, који ће се формирати око цркве, изградњом вртића и пословно- стамбене/
мешовите зоне.
II.1.3.3. Културне стазе

Културне стазе повезују знаменита места и подручја, места везана за историјске догађаје
и/или личности, куће у којима су рођене или су у њима живеле и радиле заслужне и истакнуте исто-
ријске личности и сл. Могуће културне стазе локалног, међурегионалног (према ППГШапца), а
које су везане  за локалитете у КО Мишар су:
 Стари Рим, која представља део интеррегионалне културне стазе, са локалитетом

Ћерамидиште у Мишару, где је откривено веће Римско насеље са две некрополе из 4-ог
века.

 Први и Други српски устанак и ратови у прошлом веку: Израда културне стазе са посебним
освртом на Шабачку тврђаву и Мишар (Бој на Мишару), Церску битку и Споменик посвећен
палим жртвама и ратницима 1914. у порти цркве Св.апостола Петра и Павла у Шапцу.

Поред културних стаза регионалног значаја, подручјем Ко Мишар планиране су и
излетничке стазе, а велики значај има и туристичка манифестација: прослава Мишарске битке.
За прославу Мишарске битке потребно је обезбедити одговарајући простор у оквиру „зоне
културе, туризама и спорта“ (IIЦ2);

Планом се даје могућност да поједини локалитети који су везани за историјске догађаје,
могу бити посебно означени, ознакама, уређеним зеленим и другим површинама и објектима, али се
овим планом не могу утврдити њихови конкретни садржаји. Тако су Планом предложена подручја
могућег постављања ознака, обележја и објеката везаних за историјске добађаје и то:

-(1) Карађорђеви бунари, место где је било 9 бунара и  где се кувала храна за Карађорђеве
устанике; Месна заједница је корисник једне мале парцеле у раскрсници, где је изграђен један бунар
и постављене две клупе;

-(2) „Табориште“, место у шуми Липовица, на тромеђи Мишара, Јеленче и Жабара, где је, по
Карађорђевом плану одбране била смештена устаничка коњица, којом су командовали поп Лука
Лазаревић и прота Матеја Ненадовић, и која је на уговорени знак напала Турке и допринела
устаничкој победи.

-(3) Аустријска осматрачница, која би означавала место где су Турци, уверени у своју
победу, подигли високу осматрачницу и на њу довели аустријске генерале да присуствују току
битке.

II.1.4. Јавне и комуналне службе и објекти општег/ јавног значаја

II.1.4.1. Државна, градска управа и администрација
Службе градске управе у Мишару (месна заједница и месна канцеларија) користе просторије у

Дому културе. Ови капацитети су недовољни, па је потребно потребно обезбедити додатни простор за
њихово функционисање а просторије Дома културе, који се сада користе у те сврхе, вратити у
првобитну намену културе.
II.1.4.2. Предшколске установе

Планирана је изградња објекта вртића код цркве, као и подстицање приватног сектора за
организовање чувања и и дневног боравка деце (приватни вртићи, играонице), који се могу градитии
организовати у централним зонама, 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 користити норматив од 6,5-7,5 м2 бгп/детету, површину парцеле од 10-12 м2/детету (од
чега најмање 3 м2 травнате површине). Према увиду у досадашњу документацију пројекта за
вртић, констатовано је да су ови параметри испоштовани. Како је у току благи тренд смањења броја
становника, процена је да је број деце обухваћен овим видом социјалне заштите такође у благом
паду.
II.1.4.3. Основно образовање

За проверу 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. Према овим параметрима, тренутно недостаје око 200м2 радног простора у
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постојећој основној школи „Јеврем Обреновић“. Површина школског дворишта задовољава
стандарде, али је потребно њено боље уређење.
II.1.4.4. Здравствена заштита

II.1.4.4.1. Примарна заштита
На подручју катастарске општине Мишар постоји посебна амбуланта, која је део Дома

здравља Шабац. Тренутно је радно време амбуланте од 7-14 часова, а у плану је да се продужи
могућност прегледа грађана и да радно време обухвати и другу смену.
II.1.4.4.2. Апотекарске установе

Снабдевање лековима, санитетским и другим материјалом, обавља Апотекарска установа
Шабац. На подручју катастарске општине Мишар постоји једна апотека, смештена са амбулантом у
заједничком објекту. Апотека, као и Дом здравља, ради само током преподнева, до 14 часова, али је у
плану продужетак њеног радног времена и увођење друге смене.
II.1.4..4.3. 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 приватна ветеринарска амбуланта. Имајући у виду близину и доступност мреже
ветеринарских објеката у граду Шапцу, постојећи капацитети задовољавају потребе.
II.1.4.5. Социјална заштита -Геронтолошки центар Шабац

На основу процентуалног учешћа старосних група у укупном броју становника, у оба
пописа, становништво овог насеља би могло да се сврста у зрело (стационарно или стагнантно). Ово
је веома значајан податак када је у питању социјална заштита грађана, обзиром да старије
становништво спада у социјално осетљиву категорију којој је потребна повећана социјална и
медицинска заштита.

Тренутни просторни капацитети су задовољавајући, обзиром да Центар за социјални рад
обезбеђује и негу старијих грађана који су самостални или делимично самостално у њиховом дому,
што је знатно умањило потребу за смештајем у Геронтолошки центар. Према статистичким
подацима становништво наше земље спада у старо, обзиром на велики удео старијег становништва
са тенденцијом даљег повећања те старосне категорије. Имајући то у виду, у даљој будућности се
може планирати проширење капацитета Центра и то изградњом појединачних стамбених јединица
(гарсоњере, смештајни бунгалови), како би се квалитет услуге побољшао.

II.1.4.6. Верски комплекси и објекти (објекти посебних јавних садржаја)
На подручју катастарске општине Мишар, изграђена је нова православна црква на локацији

„Старо село“, без пратећих објеката. У току су завршни радови на изградњи цркве, која се већ
користи за богослужење, а предстоје радови на изградњи пратећих објеката и уређењу црквене
порте, уређењу паркинг простора и приступних саобраћајница. Обзиром да је становништво овог
насеља у највећем делу православне вероисповести, није препозната потреба за верским објектима
других вероисповести.

Верски објекти се могу градити у зони старог насељског центра, 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 свих других критеријума.
II.1.4.7. Култура

Дом културе у Мишару постоји већ неколико деценија, међутим, тек последњих година
служи намени због које је изграђен. У просторијама Дома се налази и Задужбинско друштво
“Први српски устанак”, Мишар, које својим активностима и радом доприноси очувању традиције
овог места. Друштво се, између осталог, бави и издавачком активношћу, па тако периодично
објављује часопис “Читанка мишарског боја”.

Као значајна културна манифестација могу се издвојити Мишарске свечаности, које се
традиционално одржавају у току августа сваке године и посвећене су сећању на Мишарски бој, као
и Ликовна колонија на Мишару.

Иако је Мишар приградско насеље са релативно малим бројем становника, његов културно-
историјски значај у целом региону, па и на нивоу републике, је несумњив. Постоји реална потреба
за већим анагажовањем локалне управе око промоције Мишара као битне историјске тачке на
нашим просторима и за представљањем важности Мишарске битке на ширем нивоу него што
је то до сада учињено. Пожељно је обједити историјску и културну намену у једну целину која
ће на адекватан начин вршити промоцију Мишара и његовог значаја.
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II.1.4.8. Спорт и рекреација
У насељу Мишар постоји фудбалски терен са затвореним објектом  непосредној близини,

који припадају фудбалском клубу Карађорђе. У плану је и проширење спортског комплекса и
додатак нових терена за мале спортове у будућности.

У oбласти физичке културе, примећен је недостатак наменских објеката спорта и активне
рекреације, дечјих игралишта, спортских сала и др. Постојећи објекти су сведени на два насељска
спортска терена -фудбалско игралиште и школско дворишта, које нема уређене спортске терене.
Деца предшколског узраста немају обезбеђену адекватну просторију за обављање припремне
наставе, па самим тим ни површину која би служила игри на отвореном. Код деце школског узраста,
која имају обавезу активног бављења спортом у оквиру наставног програма, запажа се недостатак
спортских терена, посебне сале, као и велика одступања од прописаних стандарда када су у питању
спортске активности.

Такође, недостају и простори/објекти мирне рекреације (уређене слободне зелене површине,
излетнички терени, шеталишта), као и активне рекреације.

Планира се:
-изградња фискултурне сале и спортских терена на отвореном, у оквиру школског комплекса
-унапређење постојећих капацитета и изградња нових објеката и уређење површина

намењених спорту и рекреацији
II.1.4.9. Комунални објекти и комплекси

У обухвату овог Плана не постоји зелена, робна, сточна или пијаца неког другог типа, али
се ови објекти могу градити на површинама планираним за комуналне потребе, на постојећим
парцелама у државној својини, као и другим погодним локацијама.

Насељско гробље се налази у радној зони поред орашачког пута. Према Одлуци о уређивању
и одржавању гробља и сахрањивању Града Шапца (“Сл. лист Града Шапца, бр.17/97 и 28/09),
управљање, уређење и одржавање гробља у приградским и осталим насељеним местима врше Месне
заједнице на чијим подручјима се гробље налази. Садашња површина гробља од око 1ха задовољава
потребе у наредних неколико година, па је неопходно определити нову површину која би служила за
сахрањивање. Узимајући у обзир проценат попуњености, пројекцију становништва и остале
релевантне параметре, у непосредној близини постојеће локације, Планом је предвиђена површина за
проширење гробља. Површина за проширење гробља износи 1,05ха и на основу прорачуна
обезбедиће сахрањивање у наредних 20 година. Парцела је у државној својини, а корисник је МЗ
Мишар.

У обухвату Плана, као и у осталим приградским насељима, сакупљање и одвожење
комуналног отпада врши ЈКП “Стари град“ Шабац. У насељу постоје и „дивље“ депоније
комуналног отпада: у зони породичног становања преко пута радне зоне, где се у постојеће баре/
језера неконтролисано одлаже отпад; на локацији започете изградње лучког базена, у депресијама и
барама некадашње шљункаре и др.

КО Мишар припада и део депоније индустријског отпада (пиритне изгоретине) на обали
Саве, а други део припада КО Орашац.

II.1.5.Коридори и капацитети инфраструктуре

II.1.5.1. Саобраћајна инфраструктура
Графички прилози  број: 9.План нивелације и регулације 1–саобраћај

10а.Попречни профили саобраћајница
10б.Списак координата осовинских и темених тачака
11. План нивелације и регулације 2 –грађевинске линије

II.1.5.1.1. Друмски саобраћај
У току израде Плана генералне регулације „Мишар“ ступила је на снагу Уредба о

категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, број 105/2013 и 119/2013). У тексту Плана
генералне регулације „Мишар“ je назив државног пута I Б реда бр. 26 Београд- Обреновац-
Шабац-Лозница-државна граница са  Босном и Херцеговином ( гранични прелаз Мали Зворник)
услађен са Уредбом.
Улична мрежа

Категоризација постојеће уличне мреже је извршена према Генералном плану Шапца.
Окосницу уличне мреже насеља Мишар чине градске саобраћајнице – улица Маршала Тита и
Карађорђева које се поклапају са делом деонице државног пута ДП IБ реда број 26 Београд-
Обреновац- Шабац-Лозница-државна граница са  Босном и Херцеговином ( гранични прелаз Мали
Зворник) а у складу са Референтним системом Републичке дирекције за путеве, дуж државног пута I
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реда бр. 19 на деоници број 0165, од чвора 0700 за Прово код km 65+115 до чвора 0055 Думача код
km 78+647, а у оквиру граница Плана од km 74+135 до km 78+520 .

Дeлoвe примaрнe уличнe мрeжe чинe категорије сaбирних и приступних улица и тo:
- сaбирнe улицe: -Филипа Вишњића ( део општинског пута О- 32 Мишар –Орашац), Боре Тирића и

Ђукана Љубичића ( део општинског пута О- 30 Мишар -Поцерски Причиновић), Стојана Чупића
и Поп Лукина.

- приступнe улицe: Мишарских јунака,Секуле Гавриловића, Војводе Степе, Немањина, Нова 7,
Цинцар Марка, Милоша Поцерца, Нова 22, Шафарикова и Савска

Oстaлe улицe у прoстoрнoм oбухвaту плaнa, прeдстaвљajу сeкундaрну уличну мрeжу.
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.

Табелом је приказан списак саобраћајница које се дефинишу овим планом са ознакама
осовинских и темених тачака саобраћајница као и ознакама попречних профила.
Списак саобраћајница које се дефинишу овим планом
Мишарских јунака О1-Т1-Т2-Т3-О2-Т4-О3-О4-Т5-О5-О6-О7-О8-Т6-О9-Т7-

Т8-О10-Т9-Т10-Т11-Т12-Т13-Т14-О11
1р-1р

Новопројектвана 1 О2-Т15-О12 -О13 2р-2р
Новопројектвана 2 О12-О14 2р-2р
Војводе Степе О4-О14-Т16-Т17-О15-О16-О17 3ар-3ар
Церска О16-Т18a-О18 4р-4р
Нова 1 О19-Т18-О20-Т19-О21-О21 5р-5р
Нова 2 О20-Т20-О22 5р-5р
Војводе Мишића О15-Т21-Т22-Т23-Т24-Т25-Т26-О23 5р-5р, 2р-2р
Немањина О10-О23-Т27-Т28-Т29-О24-Т30-Т31-О25-О26-О27 2р-2р
Нова 3 Т29-Т32-О28-Т33-Т34-Т35-О29 3ар-3ар,

5р-5р
Нова 13 O29а-O29б 5р-5р
Нова 4 О24-О30-О31-О32 5р-5р
Нова 5 О25-О33 5р-5р
Нова 6 О26-О34 5р-5р
Поп  Лукина О35-Т36-Т37-О28-Т38-Т39-Т40-О36-О37-О38-Т41-Т42-

Т43-Т44-Т45-Т46-Т47-Т48-Т49-Т50-О41-Т51-Т52-Т53-
Т54-О42-Т55-Т56-Т57-О43

4р-4р, 4-4

Војводе Јанка
Стојићевића

О36-Т58-Т59-Т60-Т61-Т62-О44 5р-5р, 6б-6б

Доситејева О37-Т63-Т64-О45 5р-5р
Цинцар Јанка О38-О46 5р-5р
Нова 8 О47-Т65-Т66-О48 5р-5р
Вука Караџића О49-Т67-Т68-Т69-О48-О50-Т70-О51 5р-5р
Нова 9 О50-О51-О52 5р-5р
Нова 10 О54-Т71-О55 3бр-3бр
Новопројектована 3 О56-Т72-Т73 3бр-3бр
Нова 11 О57-Т74-Т75 3ар-3ар
Нова 12 О74-Т264а-Т264б-О76 3б-3б
Нова 7 О40-Т77-О55-Т73-Т75-Т78-О59a-O58а 10-10
Ђукана Љубичића О39-Т80-О11-Т80а-Т81-Т82-Т83-О59-Т84-Т85-Т86-Т87 10-10,

10р-10р
Новопројектована 4 О59a-Т88-Т89-Т90-О60 3ар-3ар
Милоша Поцерца О41-Т91-Т92-О60-Т93-Т94-Т95-Т96-Т97-Т98-Т99-Т100-

О61-Т101-Т102-О62a
4р-4р

Нова 14 О61-Т103-Т104-О62 5р-5р
Цинцар Марка О59-Т105-Т106-Т107-О63-Т108-Т109-Т110-О42 4р-4р
Новопројектована 5 О63-Т111-Т112-О64 3ар-3ар
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Боре Тирића Т87-Т113-Т114-О65-О64-Т115-Т116-О66-Т117-О43-
Т118-Т119-О67-Т120-Т121-Т122-О68-Т123-О69

10р-10р

Нова 15 О65-Т124-Т125-Т126-Т127-Т128-Т129-Т130-Т131-Т132-
О70-Т133-T133a-Т134-О71-О72-О73

14a-14a,
14-14,

14б-14б,
5p-5p

Нова 16 О70-Т135-О75 11-11
Новопројектована 6 О66-Т136-О77-Т137-Т138-Т139-Т140-Т141-Т142-О78-

Т143-Т144-Т145-Т146-Т147-Т148-О79-О80-Т149-Т150-
О81-Т151-Т152-Т153-Т154-Т155-Т156-Т157-О82

5р-5р

Новопројектована 7 О77-Т158-Т159-О83 5р-5р
Боре Тирића 2 О67-О83-Т160-Т161-Т162-О78 3ар-3ар,

5р-5р
Новопројектована 8 О79-Т163-О84 5р-5р
Милана Обреновића О68-Т164-Т165-Т166-Т167-Т168-Т169-О85-О80 6б-6б,

6бр-6бр
Нова 17 О86-Т170-Т171-О87 5р-5р
Партизанска О88-Т172-Т173О89-О90-Т174-Т175-Т176-Т177-О81 5р-5р,

6бр-6бр
Нова 18 О89-О91 3бр-3бр
Новопројектована 9 О85-О90 6бр-6бр
Нова 19 О92-Т178-Т179-Т180-Т181-Т182-Т183-Т184-Т185-Т186-

Т187-Т188-Т189-О93
3ар-3ар,
11-11,
12р-12р

Секуле Гавриловића О94-Т190-Т191-Т192-Т193-Т194-Т195-Т196-Т197-О95 3бр-3бр,
2р-2р

Нова 20 Т196-Т198-Т199-О96 6бр-6бр
Стојана Чупића О97a-Т200-Т201-Т202-Т203-О97-О95-Т204-Т205-Т206-

Т207-Т208-Т209-Т210-О93-Т211-Т212-Т213-О98-Т214-
Т215-Т216-О99-Т217-Т218-Т219-Т220-Т220а-Т221-
О100-Т222-О101

2р-2р

Стојана Чупића 2 О98-Т223-Т224-Т225-Т226-Т227-Т228-О102 6бр-6бр,
5р-5р

Нова 21 О103-Т229-Т230-Т231-О104-Т232-Т232а-О105 5р-5р
Новопројектована10 О104-О106 3ар-3ар
Нова 22 О107-Т234-О108-О109-О110-О106-Т235-Т236-Т237-

Т238-О105-Т239-О11-Т240-Т241-Т242-Т243-О97
2р-2р,

3бр-3бр,
2р-2р

Новопројектована 11 О108-О112-Т244-О113-О114 2р-2р
Новопројектована 12 О109-О115 5р-5р

Нова 23 О112-Т245-О115-О116 5р-5р
Новопројектована 13 О106-О116-Т246-О117-О118-Т247-О119-О120 3бр-3бр
Новопројектована 14 О118-О121-Т248-Т249-Т250-О111 2р-2р
Новопројектована 15 О121-Т251-Т252-О120-Т253-Т254-О122 3бр-3бр
Новопројектована 16 О119-О123 3бр-3бр
Новопројектована 17 О117-О124 3бр-3бр
Новопројектована 18 О125-О113 5р-5р
Новопројектована 19 О126-О114-Т255-О124-О123-Т256-О122-Т257-О99 3бр-3бр

Шафарикова О127-Т258-Т259-О125-Т260-О126-Т261-Т262-Т263-
О128

5р-5р,
3бр-3бр

Нова 24(није
планирана као јавна

површина)

О129-О130 6бр-6бр

Нова 25 О131-О76-Т264-Т265-О128-Т266-О132-О100 2-2, 2р-2р
Новопројектована 20 О132-О133 2р-2р

Филипа Вишњића О134-О135-Т267-О136-О137-Т268-Т269-О131-Т270-
Т271-О133-Т272-О138-Т273-О139-О131-Т274-О140-
Т275-О141-О142

7р-7р, 7-7
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Новопројектована 21 О143-Т276-О141 8р-8р
Новопројектована 22 О140-О143-О144 8р-8р
Новопројектована 23 О139-Т277-Т278-О145 1р-1р, 5р-5р
Новопројектована 24 О138-О145-О146 8р-8р
Новопројектована 25 О147-О146-Т279-О144-О148 8р-8р

Савска О132-Т280-Т281-Т282-Т283-284-О147-Т285-О149-
Т286-Т287-Т288-Т289-О150-О151

9-9

Нова 26 О149-Т290-Т291-Т292-Т293-Т294-Т295-О152 8р-8р
Новопројектована

26
О153-Т296-Т297-Т298-Т299-О136 8р-8р

Нова 27 О58-Т76-Т74 5р-5р,
3бр-3бр

Маршала Тита O162-O1-O161-T307-O160-T308-O17-O19-O27-O159-
O35-O158-O29а-T309-O44-O47-O157-O49-O156-O54-
O155-O56-O57-O58-O154-O135-O134

13-13

Карађорђева О74-T79-О58а-O129-T306-Т305-O127-O62-O107-O103-
O96-O69-T304-O87-O88-T303-O82-T302-T301-O94-
O92-T300-O153

Паркирање
Прoблeм пaркирaњa вoзилa у насељу Мишар није изражен обзиром да нема велике

нeсaглaснoсти измeђу зaхтeвa зa пaркирaњeм вoзилa (захтева за искоришћењем максималних
параметара изградње) и прoстoрних мoгућнoсти. То потрвђује и чињеница да је Мишар насеље у
којем је преовлађујуће индивидуално становање, што подразумева паркирање возила на приватним
површинама.

Влaсници вoзилa пoстojeћих и плaнирaних индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa пaркирaћe
свoja вoзилa у двoриштимa или сoпствeним гaрaжaмa унутaр грaницa припaдajућe пaрцeлe. Iз 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.

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.

Паркинге за путничка возила пројектовати са димензијама једног паркинг места 2,50x5,0m,
од савремених коловозних конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о потребном броју
паркинг места за возила особа са посебним потребама (најмање 5% од укупног броја, али не мање
од једног паркинг места), њиховим димензијама (минималне ширине 3,50m) и положају у близини
улаза у објекте, посебно објекте јавних намена, а у складу са Правилником о техничким
стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13).
Бициклистичка инфраструктура

У пoстojeћeм стaњу, тaкoрeћи, нe пoстojи бициклистичкa инфрaструктурa. Бициклистички
саобраћај је у експанзији у целом свету због умањења непогодних ефеката које носе остали видови
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саобраћаја па би трeбaло пoсвeтити знaчajну пaжњу oвoм виду сaoбрaћaja. Повољна конфигурација
терена и навике становништва да користе бицикл као превозно средство су свакако добар
предуслов да се бициклистичком саобраћају обезбеди неопходан простор. Iнтезивни бициклистички
токови могу се очекивати уз главне саобраћајнице.

Бициклистичке стазе су планиране у оквиру профила следећих саобрацајница:
Маршала Тита, Карађорђева, Филипа Вишњића, Нова 7, Ђукана Љубичића и Боре Тирића.
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Линија градског превоза Јевремовац – Мишар дом дугачка је 1,3 км има укупни број
полазака 8+9. На подручју насеља има једно  аутобуско стајалиште које је лоцирано у центру
насеља на градској саобраћајници, улици Карађорђевој.
II.1.5.1.2. Железнички саобраћај

На подручју обухвата Плана налази се индустријски колосек чији је корисник предузеће
“Бели лимови” и Царинска зона Шабац који се скретницом број 14 у км 33 + 338 одваја од
железничке станице Шабац.

На основу развојних планова “ Железнице Србије” ад као и према Просторном плану
Републике Србије ( Службени гласник РС, број 88/2010) планира се:
1.  Задржавање постојећег индустријског колосека.
2. Изградња нове једноколосечне пруге Београд - Обреновац – Шабац. Значај ове пруге је у бољем
повезивању Београда са Обреновцем и Шапцем. За раазвој железнице на овом подручју потребно је
предвидети изградњу потребних колосека као и све остале  неопходне железничке инфраструктурне
капацитете. “ Железнице Србије” ад нема израђену техничку документацију за ову пругу.
3. Према Просторном плану Републике Србије, железница задржава коридоре свих раније укинутих
пруга са циљем обнове уз претходно утврђену оправданост као и сво земљиште на којем право
коришћења има “ Железнице Србије” ад.
II.1.5.1.3. Речни (водни) саобраћај

Планом је обухваћен део десне обале реке Саве  од км 102 + 000 до км 99 + 200. Река Сава
има статус међународног пловног пута. Тренутно су на предметној деоници геоморфолошки услови
у кориту реке Саве такви да су задовољени услови пловности који  одговарају пловном путу класе
III ( од км 99 + 200 до км 102 + 000) и класе IV ( од км 102 + 000 до км 102 + 900).

Како река Сава има статус међународног пута неопходно је обезбедити услове пловности
дефинисане следећим прописаним габаритима:
Вредност параметара пловног пута класа IV класа III
трајност ниског пловидбеног  нивоа (НПН) за пловидбу пуним газом
- T NPNpg

60% 60%

трајност ниског пловидбеног  нивоа (НПН) за пловидбу
редукованим  газом - T NPNpg

94% /

дубина на нивоу газа испод НПН ( са брзинским утонућем и
тримом) + апсолутна резерва-TV+ 

3,30m 1,60m

дубина пловног габарита за пловидбу са редукованим газом испод
НПН (94% трајност) -T

2,30m /
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ширина пловног габарита код НПН у правцу -B 55m 45m
ширина пловног габарита код НПН у кривини -Bzav 75m 45m
минимални радијус кривине пловног пута – Rmin 360m 300m
висина слободног габарита испод ваздушних ненапонских каблова у
односу на ВПН-Hnnkaб

12m 12m

висина слободног габарита испод моста - Hmos 7m 4m
ширина слободног габарита испод моста –min Bmos 45m 45m
висина слободног габарита испод ваздушних напонских каблова у
односу на ВПН –Hkaб

a) до 110 kW
b) од 250 kW
в)   од 400 kW

15m
15,75m
17m

15m
15,75m
17m

кабл који се полаже у кориту реке, укопава се у приобаље 1 до 2m
до дубине  од 4,5 до 5m испод НПН, а  на већим дубинама у зони
корита се полаже синусоидно
за постављање гасовода, нафтовода и других инсталација по дну
реке потребно је затражити услове од надлежних органа I
организација

Меродавни водостаји :
За разматрану  деоницу релевантне су водомерне станице Бељин  (km 67 + 530) и Шабац

(km 106 + 280) са следећим карктеристичним пловидбеним нивоима:
Водомерна
станица

Ниски пловидбени ниво (НПН) Високи пловидбени ниво (ВПН)

Бељин 70,15mnm 75,85mnm
Шабац 71,97mnm 77,39mnm

Планирањем и изградњом појединих објекатане сме се утицати на промену дефинисаних
габарита пловног пута и безбедност и безбедност пловидбе.
II.1.5.1.4. Ваздушни саобраћај

У оквиру целине I могућа је изградња хелиодрома и мањег спортског аеродрома за потребе
пословних путовања и туристичке потребе.
II.1.5.2. Водопривредна инфраструктура
Графички прилози број:    12.План водовода

13.План канализације и каналска мрежа
II.1.5.2.1. Водовод

Стратегија  развоја снабдевања водом Града Шапца и насеља Мишар и изградња водоводне
мреже,  успостављена је још пре  20  година, кроз:
- „Генерално пројекат снабдевања водом општине Шабац до 2020 године“-Институт за
водопривреду „Јарослав Черни“ , Београд, 1998.године;
- „Иновирани генерални пројекат снабдевања водом општине Шабац“-Институт за  водопривреду
„Јарослав Черни“ , Београд , 2003 године;
- „ Претходна студија оправданости  са Генералним проејктом  снабдевања водом  насеља
општине Шабац“,Беоинжењеринг „ , Београд ,2008 године;
а спроводи се сукцесивно и у контитету, а у складу са економским могућностима.

За све улице које постоје на терену преузети су  раније урађени   Урбанистички пројекти за
изградњу дистрибутновног водовода (тачан назив и фаза реализације  УП-ов, наведен је у поглављу
I.6. „Важећа планска и урбанистичко- техничка документација“ у Концепту Плана) и поглављу II.3.5
„Постојећа планска и урбанистичко- техничка документација- став према стеченим обавезама“, у
текстуалном делу Плана.

Планом генералне регулације „Мишар“, у новопројектованим улицама насеља Мишар,
дефинисани су коридори  планираних  инсталација   водовода и њихов  минимални  профил. Дати
коридори  ће накнадно бити  разрађени кроз посебне Урбанистичке пројекте ако се  за то укаже
потреба. У случају потребе коридори планираних инсталација водовода, могу се касније  кроз
урбанистичке прјекте кориговати.

За инсталације водовода које су обрађене урбанистичким пројектима, траса је дефинисана
координтама  државне  геодетске мреже, које су саставни део графичког прилога „ план водовода“.
Завршетак изградње  водоводне мреже у предметном насељу, планира се до  2016-те године .
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II.1.5.2.2. Канализација и каналска мрежа
Фекална  канализација

Стратегија  развоја  канализационе мреже  Града Шапца,  и насеља Мишар успостављена је
још пре  20  година, кроз :
- „Генералним пројектом одвођења и пречишћавања  фекланих индустријских и атмосферских
вода са подручја ГУП-а града“- „Енергопројект - Београд“,1998-1999 године;
- Идејним пројектом Централног посторојења за пречишћавање комуналних и индустријских
отпадних вода града Шапца“ (ЦППОВ) ,“Енергопројект-Београд“,1998-1999.година;
- „Генералним пројектом постројења за пречишћавање комуналних и индустијских  отпадних вода
насеља општине Шабац“- „Водо-инжењеринг“,Београд 2006.године;
- „Иновираног Идејног пројекта Централног пшостројења за пречишћавање комуналних и
индустријских отпадних вода града Шапца ( ЦППОВ)-„Енергопројект- Београд“, 2005.године;
а спроводи се сукцесивно и у континуитету, а у складу са   економским могућностима.

У улицама : Маршала Тита, Поп Лукина, Доситејева, Цинцар Јанка, Војводе Степе, Војводе
Мишића, Церска, Стефана Немање, Мишарских јунака, Војводе Јанка Стојићевића, Проте Матеје
Ненадовића и у ул. Нова 7, урађени су урбанистички пројекти за изградњу фекалне канализације, а
у улицама: Маршала Тита, Поп Лукина, Доситејева и Цинцар Јанка је  фекална канализација и
реализована по урађеним урбанистичким пројектима.

У свим осталим улицама које егзистирају  на терену   као и у  новопројектованим  улицама,
урбанистички пројекти за изградњу фекалне канаизације нису  урађени.

Планом генералне регулације „Мишар“, дефинисани су коридори за изградњу  инсталација
фекалне канализације, њихов минимално профил и  правац тока, као и   локације планираних
шахтних канаизационих црпних станица, потребан капацитет фекалних  црпних станица (протицај
и снага). Коридори  планираних  фекалних  канализационих колектора (у улицама и у зони
планираног канала 2), као и микро локације  планираних  фекалних канализационих црпних станица
биће  по потреби накнадно  разрађени кроз посебне урбанистичке пројекте. У случају потребе
коридори  планираних инсталација водовода , могу се касније  кроз урбанистичке прјекте
кориговати.

За инсталације фекалне канализације, које су обрађене урбанистичким пројектима, траса је
дефинисана координтама  државне  геодетске мреже, које су саставни део графичког прилога „ план
канализације и каналске мреже“.
Атмосферска   канализација

У насељу Мишар  већ постоје канали за евакуација атмосферске воде и вододерине, који се
уливају у реку Саву.

Примарна  мрежа за евакуацију атмосферске воде, састоји се:
- из планираног канала 2 ( постојећа вододерина) у  источном делу насеља;
- атмосферског колектора, минималног профила ø400 мм, минималног пада Ј=0.003  дуж

улица: Ђукана Љубичића, Нова 7, Нова 12, Филипа Вишњића  и Савском;
Сакупљање и евакуација атмосферских вода, обављаће се   доминантно отовреним

каналима - риголама, и пратиће  конфигурација терена до  примарних реципијената  канала или
атмосферских колектора.

Евакуација атмосферских вода, решаваће се  детаљно кроз урбанистичке пројекте за
уређење и изградњу  коловоза и тротоара постојећих и планираних улица  у насељу.
II.1.5.3. Електроенергетска инфраструктура

Планира се изградња трафо-станице 110/20кV“Шабац 11“ („Лука“) у линији постојећег и
планираног далековода 110кV Шабац- Сремска Митровица. Локација нове трафо-станице 110/20кV
“Лука“ је дата у графичком прилогу, а планирана је на земљишту у државној својини чији је
корисник Месна заједница Мишар.

Планира се изградња још једног далековода 110кV Шабац- Сремска Митровица по траси која
је паралелно постојећем далеководу 110кV Шабац- Сремска Митровица на међусобном растојању
далековода од 30,0м. Заштитна зона за далеководе (постојећи и планирани) износи 60,0м
(15,0м+30,0м+15,0м). У заштитној зони далековода 110кV није дозвољена градња стамбених и
других  објеката од тврдог материјала као и засади високог растиња. За већ изграђене објекте чији
статус треба регулисати потребно је прибавити одобрење  надлежне институције- Електро
мрежа Србија (ЕМС), уз приложену одговарајућу документацију.

Заштитна зона далековода 35кV ТС 35/10kV“Шабац III“-TС 35/10“kV“Дебрц“ износи 15,0м
(7,5м+7,5м). У заштитној зони далековода 35кV, изградња стамбених и других објеката је могућа уз
одобрење надлежне институције-Електро мрежа Србија, уз приложену одговарајућу документацију.
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У наредном периоду планирана је изградња око 14 трафо-станица постављене на ојачани
бетонски стуб висине 11,0м.  Стубна трафо-станица треба да има одговарајућу средње напонску и
ниско-напонску опрему. У средње напонску опрему подразумева се: трополни растављач назначеног
напона 12V и називне трајне струје 200А-три одводника пренапона називног напона 12kV и називне
струје кратког 10kA и три високоучинска осигурача називног напона 12kV и називне струје
16А.Ниско-напонску опрему чине:-разводни орман у који се монтира прекидач и остала припадајућа
опрема-три одводника пренапона 500V и 5kA и подземни орикључци за ЕТ и ниско-напонски вод.
II.1.5.3.1. Обновљиви извори енергије

Најзначајнији енергетски ресурси на подручју града Шапца су: хидроенергетски потенцијал
река Дрине и Саве и мањих водотока у Поцерини и геотермална енергија.

У области хидроенергетике Просторним планом Републике Србије предвиђа се
изградња хидроелектрана и других објеката на већим рекама, међу којима је и Сава, од стране
Електропривреде Србије самостално или уз сарадњу са стратешким партнером спремним да
финансијски помогне реализацију ових хидроелектрана. Економска, финансијска, технолошка,
еколошка оправданост и социјална прихватљивост изградње овог/ових објеката ће захтевати израду
сложених студија, усклађивање са заштитом природе и животне средине и другим интересима на
локацији и суседству, кооперацију са поузданим партнерима из иностранства и поштовање
међународних докумената који обавезују Републику Србију у домену одрживе енергетике.

Геотермална енергија представља обновљив, еколошки чист, алтернативни енергетски
ресурс. Терен Мачве, Шабачке Посавине и Поцерине је богат налазиштима геотермалних вода у
различитим хидрогеотермалним системима. Систематска хидрогеолошка истраживања дубоких
издани које су носиоци термалних вода, спроведена су тек 80-тих година. Најбоље је истражено
подручје хидрогеотермалног налазишта  Мачве, где су уједно и највеће  могућности експлоатације.
На бази резултата прелиминарне оцене геотермалних ресурса на подручју Мачве, постоје реални
предуслови за интензивну експлоатацију и коришћење термалних вода: у пољопривреди, за
загревање стакленика и интензивну производњу поврћа, воћа, цвећа, др. биља; загревање објеката у
сточарству; за сушење биљних производа; у топловодним рибњацима за производњу конзумне рибе
и рибље млађи; за спортско- рекреативне, туристичке и др. сврхе. Iстраживања геотермалних ресурса
нису завршена, као ни оцена резерви геотермалне енергије, али експлоатација и коришћење може да
започне на локацијама индивидуалних потрошача, за потребе интензивне производње хране, цвећа,
сушење биљних производа др. сврхе.

На овом подручју постоји могућност употребе и других обновљивих извора енергије:
 За искоришћење соларне енергије, осим пасивних система, могу се постављати фотонапонски

модули и топлотни колектори као самостојећи, кровни или фасадни елементи.
 Енергија биомасе се може искористити за производњу топлотне и електричне енергије. Могу се

градити објекти (ван грађевинског подручја) за прикупљање и прераду биомасе, као и за
производњу производа од биомасе у чврстом стању (брикети, пелети итд.). Постоји могућност за
изградњу мањих електрана на биомасу. Енергија биомасе (огревно дрво, биљни отпаци) све више
ће се користити, посебно у објектима породичног становања.

II.1.5.4. Електронске комуникације

II.1.5.4.1. 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 2010-2020.године,
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
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једна фиксна телефонска линија, то јест, око 1200 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:

- реорганизација и децентрализација приступне мреже на реону КН "Мишар" и то на начин да
се изгради нови приступни уређај типа IП-АН (или МСАН) "Јеленча" са реоном у
приградском насељу Јеленча. Укупан капацитет КН "Мишар" остаје за приградско насеље
Мишар, што је довољно за процењени капацитет на крају планског периода, а остаје
могућност даље децентрализације на реону кабловског подручја Но1 – изградњом уређаја
типа мини IП-АН и формирањем нових кабловских подручја уз постепено функционално
уклапање  постојеће приступне мреже (реконструкцију) до потпуне замене. IП-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, спојних ТТ каблова и кабловских подручја израдити засебне урбанистичке пројекте;

- изградња оптичког телекомуникационог кабла од АТЦ "П.Мишар" до АТЦ "Церовац" по
постојећој урбанистичко-техничкој документацији;

- реконструкција и опремање објекта АТЦ одговарајућом савременом телекомуникационом
опремом и уређајима;

- изградња приступне мреже подземним оптичким телекомуникационим кабловима до
заинтересованих корисника (првенствено у радној зони, али и шире) по засебној
урбанистичкој документацији;

- изградња телекомуникационог система фиксне телефоније оператера ОРIОН Телеком у
ЦДМА (бежичној) технологији и других оператера  са лиценцом у фиксној телефонији
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. Iзнад
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).
Могуће је измештање магистралног оптичког кабла у површину јавне намене, уз претходну
сагласност ТЕЛЕКОМ-а и обавезно, од стране службе поменутог предузећа.

У графичком прилогу елабората, на Плану електронских комуникација (Р 1:5000)
представљено је постојеће стање ТТ система и положај коридора за изградњу нових подземних ТТ
каблова. Сви коридори су у простору регулација улица, то јест по површинама планираним за јавну
намену. Изградња ТТ мреже је могућа и пре привођења земљишта јавној намени, као и на земљишту
ван јавне намене, уз претходно решавање имовинско-правних питања у складу са Законом, а што се
односи и на постављање стубова ваздушне ТТ мреже (извода) на парцелама у приватној или
мешовитој својини.
II.1.5.4.2. Мобилна телефонија
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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 IП 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.

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.
II.1.5.4.3. Кабловски и дистрибутивни систем

Градити нови КДС на основу одговарајућих Одлука Градске управе и накнадних
урбанистичких пројеката.

Код постављања ваздушних проводника КДСа по стубовима ваздушне мреже 0.4kV, јавне
расвете и по стубовима ТТ мреже, претходно обезбедити одговарајуће сагласности
електродистрибутивног предузећа, ЈП за управљање грађевинским земљиштем –Шабац и
ТЕЛЕКОМ-а, а потребно је испоштовати прописе који се односе на положај, удаљеност
телекомуникационог од електроенергетског проводника и прописане висине проводника изнад
коловоза саобраћајница. Није дозвољено постављање ваздушних  проводника КДС-а на стубове
мешавитог вода нити на стубове далековода 35kV и 110kV.

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.
II.1.5.5. Гасификација

Развој гасоводне енергетске инфраструктуре на подручју плана генералне регулације заснива
се на успостављању ефикасног и модерног енергетског 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 постојећег магистралног
гасовода.

Предуслов за  даљу гасификацију подручја града Шапца је изградња алтернативног правца за
снабдевање Републике - Јужног тока и изградња отцепа одвојка са Јужног тока ка Републици
Српској, у складу са просторним планом подручја посебне намене чија је израда у току. Такође је
потребно доградити и функционално опремити постројење за складиштење "Банатски Двор".

У обухвату предметног ПГРа планира се ра се реализација следећих активности:
- изградња мерно регулационе станице "Јеленча - Мишар" 16/4bar на основу засебног планског

документа. Пошто ће оба приградска насеља бити на конзуму МРС, могуће је њено лоцирање
и у Јеленчи. Прикључно место за МРС је из главне мерно-регулационе станице "Шабац 1"
(Думача) 50/16 bar, са отцепа до 16 bar ка МРС "Зорка", у улици Београдској у Јеленчи.
Процењени капацитет  за конзум МРС је 8.000m3/h;

- изградња дистрибутивне гасоводне мреже до 4 bar у насељу Мишар, у складу са предметним
ПГРом, а на основу засебне урбанистичко-техничке документације. Урбанистичке пројекте
могуће је радити за Мишар и Јеленчу заједно, одвојено за  оба насеља или за делове насеља.
Урбанистичким пројектима могуће је кориговати коридоре из ПГРа и повући нове трасе, уз
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услов да се, у том смислу, прибаве сагласности јавних комуналних предузећа која поседују и
одржавају надземне и подземне комуналне инфраструктурне објекте у обухвату плана;

- изградња разводне челичне гасоводне мреже до 16 bar на делу  насеља Мишар и на делу
насеља Јеленча у источној радној зони Града, на основу засебне урбанистичке документације
(као за дистрибутивну гасоводну мрежу  до 4 bar).
Коридори за изградњу подземне дистрибутивне  гасоводна мреже , доминантно су у зони

тротоара, где год је било могуће и потребно са обе стране, ван зоне постојећих коловоза и канала за
одовођење атмосферских вода, али и у зонама планираних коловоза у улицама и у зонама канала за
одвођење атмосферских вода, што се мора узети у обзир код израде урбанистичко-техничке и
пројектне документације и код изградње.

Положај коридора дистрибутивне гасоводне мреже представљен је у графичком делу, на
Плану гасоводне мреже (Р 1:5000). Сви коридори су у простору регулација улица, то јест по
површинама планираним за јавну намену. Iзградња гасоводне мреже је могућа и пре привођења
земљишта јавној намени, као и на земљишту ван јавне намене, уз претходно решавање имовинско-
правних питања у складу са Законом.

Дистрибутивну гасоводну мрежу пројектовати и извести  у складу са: Законом о цевоводном
транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Сл.гласник
РС" бр.104/2009"), Правилником о техничким нормативима  за пројектовање и  и полагање
дистрибутивног гасовода  од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar 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 минимална вертикална растојања: 0.5m 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 Карађорђеве 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 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 (комплекса) 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 0.4m од гасоводне цеви,  телекомуникациони
каблови и КДС да буду у страни рова ближој ивици коловоза (даље од регулационе линије).
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Постојећем магистралном гасоводу опредељен је заштитни појас (ужа заштита) ширине
30m обострано (30+30m), у коме је забрањена изградња објеката у којима раде, бораве и живе људи.
У експлоатационом појасу 6 m са обе стране трасе могу се градити само објекти који су у функцији
гасовода и могућа је обрада пољопривредног земљишта до дубине од 0.5m (забрањена је садња
биљака чији корен досеже до дубине преко 1m), а све остале активности су забрањене. Укрштање
новопланираних саобраћајница, железничких пруга, надземних и подземних комуналних
инсталација могуће је само уз прибављање претходних услова и сагласности од ЈП "СРБИЈА ГАС" и
у присуству овлашћеног лица из тог предузећа. Генерално, угао укрштања гасовода са путевима,
улицама, пругама, каналима, далеководима, нафтоводима, продуктоводима, другим гасоводима мора
бити између 60 и 90.  Код укрштања са путевима и улицама горња ивица гасоводне цеви мора бити
на дубини од минимално 1.35 m од горње коте коловозног застора, а код укрштања са пругом,
минимална дубина укопавања горње ивице гасоводне цеви од коте прага је 1.5m (1.0m од коте прага
индустријског колосека).  Минимално растојање спољње ивице цеви магистралног гасовода од
темеља стубова далековда 10 (20)kV је 10m при паралелном вођењу и 5 m при укрштању, за
далеководе 35kV је 15m при паралелном вођењу и 5 m при укрштању, а за далеководе 110kV је 20m
при паралелном вођењу и 10 m при укрштању.  Сва остала растојања и услови за изградњу у близини
магистралног далековда дефинисани су Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт
природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Сл. гласник РС", бр.37/13)

Диспозиција постојећег и планираних елемената система гасификације престављена је у
графичком прилогу, на Плану гасификације (Р 1:5000).
II.1.5.6. Услови за евакуацију отпада

За евакуацију комуналног отпада предвидети судове – контејнере на парцелама и
комплексима у радним и комуналним зонама. Локације одредити, кроз израду одговарајуће
техничке документације, у оквиру регулације основних саобраћајница, као издвојене нише са
упуштеним ивичњаком, тако да максимално ручно гурање контејнера не буде веће од 15m, по равној
подлози са успоном до 3%. Судови се могу сместити и у унутрашњости комплекса, дуж интерних
саобраћајница чија минимална ширина не може бити мања од 3.5 m за једносмерни и 6 m за
двосмерни саобраћај, са могућношћу окретања возила габарита 8.6x2.5x3.5m и осовинским
притиском од 10 t.

Судови за смеће могу бити смештени на бетонираном платоу или ниши ограђеној лаким
армирано-бетонским зидовима, живом оградом и слично. Максимално ручно гурање контејнера од
претоварног места до комуналног возила износи 15m, по равној подлози без степеника, и са успоном
до 3%.

У сарадњи са ЈКП, кроз израду техничке документације треба дефинисати потребан број
контејнера и њихову локацију. У сарадњи са ЈКП могуће је предвидети и другачије системе и методе
прикупљања и евакуисања кућног смећа, а у складу са условима заштите животне средине. Поступци
и мере управљања отпадом дефинисани су тачком II.1.6.4. Заштота животне средине.

II.1.6. Услови и мере заштите простора

II.1.6.1. Заштита природе
Према Решењу о условима заштите природе (03 Број: 020-1466/2 од 15.07.2013.), које је

доставио Завода за заштиту природе Србије, а на основу увида у Централни регистар заштићених
природних добара Србије и документацију Завода:
 у границама обухвата Плана нема заштићених природних добара, ни природних добара за које је

покренут поступак заштите, на основу Закона о заштити природе („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009,
88/2010 и 91/2010);

 у границама обухвата се налази река Сава, еколошки коридор од међународног значаја, који
је саставни део еколошке мреже (Уредба о еколошкој мрежи, „Сл.гланик РС“, бр. 102/2010);

 нема објеката геонаслеђа, према Инвентару објеката геонаслеђа Србије (2005.- 2008.).
Имајући у виду наведене податке Завод за заштиту природе Србије је дефинисао следеће

услове заштите природе за израду ПГР-а Мишар:
 Обезбедити максимално очување постојеће вегетације; Задржати постојеће зеленило и

планирањем новог обезбедити највиши ниво очувања и унапређења животне средине насеља, у
интеракцији са постојећим и будућим привредним делатностима;

 Дефинисати однос према природним елементима (појединачним стаблима, групама
стабала, дрворедима, шумама заштитног карактера, као и излетничким и плавним
шумама, крајречна вегетацији, зеленим површинама,..) како би се просторно и
функционално инкорпорирали у планирану концепцију система зеленила насеља; Потребно је
изузети из грађевинских површина комплексе зеленила (шума,...) које имају заштитну,
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туристичку, рекреативну и еколошку функцију; Потребно је задржати и друге мање зелене
површине које су значајне, како са еколошког, тако и са урбанистичко- архитектонског
становишта, без обзира на то колико су уређене; Пажњу посветити формирању и уређењу
нових зелених површина и дрвореда, у циљу повећања постојећег зеленила;

 Предвидети подизање заштитних зелених појасева, где год је то неопходно због умањења
негативних ефеката (буке, загађења ваздуха, утицаја доминантних ветрова,..), насталих дејством
саобраћаја или у процесу производње, као и умањења визуелних негативних ефеката; при
одабиру заштитног зеленила комбиновати листопадне и четинарске врсте дрвећа и жбуња, како
би било у функцији током целе године; Одабрати врсте које задовољавају критеријуме брзог
пораста, естетске вредности и отпорности на загађиваче; препоручује се аутохтона дендофлора;
Избегавати инвазивне врсте (багрем, кисело дрво, багремац,...) чије спонтано ширење, не само да
угрожава природну вегетацију, него знатно и повећава трошкове одржавања зелених површина;
Такође избегавати врсте које су детерминисане као алергене (тополе и сњл.);

 Очувати и заштитити реку Саву и њен обалски појас, који представља еколошки коридор од
међународног значаја, од деградације и загађивања у складу са Уредбом о еколошкој мрежи
(„Сл.гласник РС“, бр. 102/2010); Забрањено је депоновање комуналног и другог отпада у корито
и дуж обале реке, као и испуштање отпадних вода;

 Планирном наменом површина, као и алтернативним мерама заштите очувати и унапредити
природне и полуприродне елементе коридора Саве, у складу са предеоним  и вегетацијским
карактеристикама подручја;

 Унутар грађевиинског подручја успоставити континуитет зелених површина, чија структура и
намена подржава функцију еколошког коридора, у циљу његовог унапређења;

 Изван зоне становања насеља забрањена је изградња објеката чија намена није директно везана
за воду на растојању мањем од 50м од обале стајаћих вода, односно линије средњег
водостаја водотока;

 При утврђивању намене приобаља Саве водити рачуна да се у што већој мери сачува
структуралност и функционалност приобаља у природном стању, односно крајречна вегетација
која је значајна за биљне и животињске врсте карактеристичне за влажна станишта;

 Размотрити могућност да се на новопланираним грађевинским површинама «отворе» коридори
према Сави, односно саобраћајнице пројектују управно на водоток, што боље повежу са
централним деловима, како би се обезбедили повољнији микроклиматски утицаји;

 Очувати Мишарску аду и обезбедити њену заштиту од изградње и било каквих активности
које би нарушиле интегритет овог простора; Неопходно је сачувати природне облике
вегетације аде, која је станиште одређених врста птица, као и значајна миграторна станица,
зимовалиште или одмориште птица селица; Мишарска ада је и важан елемент у коридору, у
повезивању са заштићеним природним добром, Специјалним резерватом природе- Обедска бара,
која је и део Еколошке мреже, као еколошки значајно нподручје (IBA, IPA, Emerald), а које је у
непосредној близини Планског подручја;

 Изградњу луке извести тако да се позицијом, габаритима, материјалима и начином коришћења
уклопи у околни простор и намену, при чему се не смеју угрозити или нарушити природне
вредности и пејзажне одлике простора; Не сме се вршити битнија промена морфологије терена;
Очувати физиономију обале (поплочавање или бетонирање обале свести на најнеопходнији
минимум (што краћу деоницу); и др.

Мелиорациони канали у обухвату Плана представљају локалне еколошке коридоре које
треба штитити.
II.1.6.2. Заштита непокретних културних добара

За потребе израде Плана генералне регулације Мишар, Завод за заштиту споменика
културе „Ваљево“ је доставио: „План заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе
израде Плана генералне регулације Мишар“ (бр. 346/1 од 25.07.2013.), Ваљево, јул 2013.године.

Према предметном документу у КО Мишар се налазе следећа непокретна културна
добра:

 Утврђена непокретна културна добра:
Споменик на Мишару, који је Одлуком Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.

27/97), утврђен за знаменито место.
Споменик на Мишару (у даље тексту: знаменито место) се налази поред државног пута Iб

реда, на кат.парцели бр.917 (нови бр. 1539) КО Мишар, у државној својини. Знаменито место се
налази на простору одвијања битке на Мишару. Споменик је подигнут поводом стогодишњице
Мишарске битке 1906.године, у спомен на најславнију победу српских ратника у Првом устанку. Iма
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облик стуба на чијем врху се налази двоглави орао раширених крила, а на коцкастом постаменту
уписан је текст :

Карађорђу и мишарским јунацима 1806-1906
О стогодишњици мишарске битке

Дриносавско коло јахача Кнез Михаило
У име захвалног потомства

Споменик је са постаментом висок 6,33м,  а постављен је на месту некадашњег устаничког шанца.
Знаменито место са обележјем једне од блиставих победа из српске историје од посебног је
културно-историјског значаја.

Заштићена околина знаменитог места обухвата кат.парцеле: стари бројеви из Одлуке-
650/7, 650/5, 650/4, 650/3, 650/2, 650/1, 649/6, 649/5, 649/3, 649/2, 649/1, 612/3, 312/2, 312/1, 611/2 и
611/1; нови бројеви у ДКП- 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536,
1537, 1538, 1539, 1503, 1506, 1507, 1508/1 и 1508/2  К.О. Мишар, у приватној својини.

Одлуком су утврђене следеће мере заштите знаменитог места:
1. очување изворног изгледа, оригиналних материјала и оригиналног натписа на споменику;
2. редовно одржавање и чишћење споменика и обнављање слова на њему;
3. постављање одговарајуће ниске ограде од кованог гвожђа, са две капије непосредно око
знаменитог места, на простору који се граничи са шабачко-београдским путем и улицом која води у
Слатину, са јужном међом к.п. (стари бр. 649/2 КО) нови бр. 1536, 1537 и 1538 КО Мишар и до
западне међе к.п.(стари бр. 649/1) нови бр. 1533, 1534 и 1535 КО Мишар;
4. нивелисање ограђеног простора, садња декоративне флоре и уредно одржавање;
5. редовно кошење траве и вегетације која угрожава споменик;
6. уклањање четири тује које угрожавају споменик.

Одлуком су утврђене следеће мере заштите заштићене околине знамнитог места:
1. забрана надзиђивања и доградње постојећих зграда и изградње нових на катастарским
парцелама које се граниче са државним путем Шабац-Београд;
2. уклањање свих објеката у пречнику од 50м од знаменитог места и то: пословног објекта на к.п.
(стари бр. 649/1) нови бр. 1533, 1534 и 1535 КО Мишар, у непосредној близини знаменитог места,
који је извучен на регулациону линију и зграде на к.п. (стари бр. 649/2 КО) нови бр. 1536, 1537 и
1538 КО Мишар;
3. забрана градње објеката трајног или привременог карактера;
4. забрана одлагања, складиштења и депоновања отпадних и опасних материја;
5. редовно одржавање вегетације;
6. забрана сађења високе вегетације и пошумљавање простора.

 Евидентирана непокретна културна добра:
Основна школа у Мишару; Прва школа у Мишару била је у приватној кући Iвка Симића на

Думачи.Село Мишар за своје ђаке започиње са зидањем нове школске зграде 1934. године, да би већ
наредне године иста започела са радом. Садашњи излед зграда је добила 1946. године када јој за
потребе проширења руше чеони део и дозиђују два одељења, тако да главна фасада сада има два
улаза и читав ред, дуж целог фасадног зида, лучно засведених прозорских отвора и улаза који су
уоквирени пиластрима у облику стубова са капителима. Здање је покривено кровом на четири воде
са бибер црепом као покривачем.

Услови чувања, одржавања и коришћења евидентираних НКД:
1. Правни основ примене одредби Закона о кутлурним добрима ( “Сл. гласник РС” бр. 71/94 ) је
евидентирање објеката сагласно члановима 27. и 29. (добра која уживају претходну заштиту – 27.
претходна заштита “ ex legge “, 29. евидентирана добра);
2. НКД који се штите на основу самог Закона, као и евидентирани објекти (у даљем тексту: културно
добро под претходном заштитом) у погледу издавања Решења о условима за предузимање мера
техничке заштите у потпуности се третирају као утврђена НКД сагласно одредбама Закона о
културним добрима;
3. Евидентирани објекти немају дефинисану заштићену околину; У тренутку утврђивања
евидентираних објеката Одлуком се утврђује заштићена околина и од тог тренутка наступа обавеза
за власнике односно кориснике објеката на утврђеним парцелама;
4. Код евиденције Просторно културно историјских целина као посебне врсте НКД мере заштите се
односе како на све објекте, тако и на евидентирани простор;
5. Власници односно корисници културног добра под претходном заштитом имају обавезу да за све
врсте интервенција на објектима (инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација, санација и
ревитализација) поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе Захтев за добијање
Решења о предузимању мера техничке заштите, као и да исто доставе надлежној Урбанистичкој
служби како би она издала Акт о урбанистичким условима;
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6. Власници, односно, корисници културног добра под претходном заштитом дужни су да по
добијању Решења о предузимању мера техничке заштите надлежног Завода за заштиту споменика
културе, израде пројектну и пратећу техничку документацију у свему према датим условима, као и
да на исту прибаве Решење о сагласности надлежног Завода за заштиту споменика кутлуре.
7. Терет израде Елабората за утврђивање културног добра под претходном заштитом пада на терет
буџета општине или Републике.
Диманику и план приоритета израде елабората утврђује надлежни Завод за заштиту споменика
културе у зависности од прилива средстава за финасирање овог програма.

Опште смернице за предузимање мера техничке заштите:
-На објекту се могу изводити мере техничке заштите у циљу враћања објекту аутентичног изгледа;
-Не дозвољава се повећање габарита ни у хоризонталном ни у вертикалном смислу;
-Не дозвољавају се радови на објекту који би нарушили његов спољашњи изглед;
-Дозвољавају се они радови на објекту који би довели до побољшања санитарно-хигијенских услова
коришћења објекта, с тим да они не наруше спољашњи изглед грађевине;
-Не дозвољава се постављање било каквих монтажних или привремених објеката (на пример киоска
и сл.) на тротоару испред главне, уличне фасаде заштићеног објекта.

 Вредни објекти градитељског наслеђа:
Према извршеној евиденцији и валоризацији на подручју обухвата Плана се не налазе вредни објекти
градитељског наслеђа.

 Археолошка налазишта/ локалитети:
Евидентирани су следећи археолошки локалитети, по редоследу означеном у графичком

делу:
1. и 2. Назив локалитета: Ћерамидиште

Ознака у документацији Завода: ид.број: 197
Место: Мишар
Катастарска: 22
Тип рељефа: прва речна тераса
Надморска висина: 80м
Класа: рурална насеобина, некропола
Врста: неопредељен
Макс.ширина лок.: 200м
Макс.дужина лок.: 300м
Површина: 30ha
Датовање: 4не
Културна припадност: провинцијска
Период: позна антика
Вишеслојни
Поузданост: 4
Напомена: Зидане гробнице, зграда са апсидом, део викуса са лок.бр. 194
Опис: Локалитет Ћерамидиште, њива Максимовића из Мишара. Овде је М.Васиљевић 1962.године
извршио мање сондажно ископавање и том приликом наишао на темеље и под мање базилике са
апсидом. Грађевина је оријентисана у правцу исток- запад. Локалитет Ћерамидиште- њива Лаце
Рајковић, удаљена од базилике 300м. Гробница на свод коју је делимично откопао 1962.
М.Васиљевић, од гробних прилога није ништа нађено, сем једног новчића. Гробница је раније била
отварана и опљачкана. Озидана је опеком римског формата и изнутра омалтерисана малтером
помешаним туцаном опеком. На основу нађеног новца, као и употребе оваквог типа гробнице,
датована је у прву половину 4.века.
На савременим авио и сателитским снимцима виде се трагови великог насеља са улицама и
бедемом.

3. Назив локалитета: Кућина
Ознака у документацији Завода: ид.број: 0.31;
Место: Мишар
Катастарска: 00
Тип рељефа: прва речна тераса
Надморска висина: 82м
Класа: неопредељен
Врста: неопредељен
Макс.ширина лок.: 100м
Макс.дужина лок.: 100м
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Површина: 1ha
Датовање: 14не
Културна припадност: провинцијска
Период: средњи век
Вишеслојни
Поузданост: 4
Опис : У непосредној близини сеоског гробља, испод брда које се руши од Старог села према
северу, налази се место звано Кућина. По предању, овде је наводно била нека црква или џамија.
Локалитет представља кружно узвишење пречника до 40м чија је висина око 0,50м. Овде је видљив
зид- темељ округле грађевине рађене од крупног речног облутка и ломљене римске опеке у малтеру.
Вероватно се ради о остацима куле-стражаре из турског периода. Iмала је без сумње задатак да
штити стари пут Београд- Шабац.

4. Назив локалитета: Башичине
Ознака у документацији Завода: ид.број: 198
Место: Мишар
Катастарска: 22
Тип рељефа: падина речне терасе
Надморска висина: 90м
Класа: рурална насеобина
Врста: неопредељен
Макс.ширина лок.: 100м
Макс.дужина лок.: 100м
Површина: 1ha
Датовање: нн
Културна припадност: провинцијска
Период: позна антика
Вишеслојни
Поузданост: 3
Напомена:
Стари број: 0.28
Назив локалитета: Симино брдо
Улица насеља : Мишар
Врста локалитета : насеље
Хронолошка припадност : неолит-винчанска култура
Површина локалитета : 2ха
Угроженост локалитета : на локалитету и у близини подигнуто је савремено насеље и индустријски
објекти
Видљиви арх.остаци :
Власништво :
Нема прецизне локације
Опис: Северније од Симиног брда налазе се на једном узвишењу пречника до 150м, остаци
керамике, кремења и кућног лепа. Материјал припада насењу из доба неолита ВП фазе.

Границе археолошких локалитета у графичком делу су добијене од Завода за заштиту
споменика културе.

Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења археолошких локалитета:
-У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови се спроводе уз повећане мере
опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите (Завод за заштиту споменика културе
Ваљево);
-Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено прекопавања,
ископавања и дубока заоравања (преко 30cm);
-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);
-Уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се не смеју уништавати и на њима
вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања;
-Iнвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживања, заштиту, чување, публиковање и
излагање добра које ужива претходну заштиту, које се открије приликом изградње инвестиционог
објекта- до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите (члан 110. Закона о културним
добрима);
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-У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због инвестиционих
радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора (члан 110. Закона о
културним добрима);
-Забрањује се привремено или трајно депоновање земље, камена, смећа и јаловине, на и у близини
археолошких локалитета;
-Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и његово уређење
према посебним условима и стручним мишљењима које доноси Завод за заштиту споменика културе
Ваљево);
-Забрањено је вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалитета.
II.1.6.3. Заштита животне средине

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“ 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.
Мере и услови заштите и унапређења животне средине

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 концентрација загађујућих материја не сме да буде већа од
оне која је с обзиром на намену простора дозвољена.

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.
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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).

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
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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.

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
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.
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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);

 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,
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 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.

 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, Iинђију), 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;

Мере заштите од буке, вибрација и нејонизујућег зрачења
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Смањење буке, вибрација и нејонизујућег зрачења врши се подизањем појасева заштитног
зеленила и техничких баријера за заштиту од буке на најугроженијим локацијама (дуж аутопута,
државног пута ), 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 зона
(„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. Индустријска, 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 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
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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);
 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.
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 * А (Прва) Б (Друга) В (Трећа)
Површина комплекса (hа) - ≥2 3-80
ЗАШТИТНО ОДСТОЈАЊЕ1 (m) < 50 50 - 100 100 -500

Потребна документација за заштиту животне средине** - ПУ 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

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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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,
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 oвe 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.
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,
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 сви пројекти наведени под тачком 13. Други пројекти
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.
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.
II.1.6.4. Мере заштите од елементарних непогода

Пројектовање и изградња у границама обухвата ПГР морју  бити  изведени  у складу  са
законском  регулативом  из  области  заштите  од  пожара,  заштите  од  елементарних непогода и
заштите у случају ратних дејстава и др.

Елементарне непогоде се могу манифестовати као сеизмичка разарања, поплаве и бујице,
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.

Услови и мере заштите од пожара дефинисани су од стране МУП-а, Сектора за ванредне
ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Шапцу (Допис бр. 07/33 Број 217-1/239/13 од
08.07.2013.) и обухватају следеће:
 Саобраћајнице унутар објеката и улазе (излазе), као и безбедоносне појасеве између објеката,

пројектовати на тај начин да се обезбеди несметана евакуација, на основу члана 29. и 41. Закона
о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр. 111/09);

 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
хидрантима, 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 материјама, 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.

У Сеизмичким условима за Шабац, достављеним од стране Републичког сеизмолошког
завода (бр. 02-339-1/13 од 08.07.2013.) дати су следећи подаци: На сеизмолошкој карти,
публикованој 1987.године за повратне периоде 50, 100, 200, 500, 1000 и 10000 година, која
приказује очекивани максимални интензитет  земљотреса, са вероватноћом појаве  63%,
подручје Шапца се на олеати за повратни период  од 500 година налази у зони 8 о MCS скале, па је
у складу с тим потребно вршити пројектовање и изградњу објеката.

Према нивелети терене, подручје није директно угрожено од изливања великих вода реке
Саве, али је подручје јужно од државног пута, угрожено атмосферским и високим подземним
водама, због немогућности њиховог природног отицања. Као мера заштите од ових сувишних вода
планира се изградња канализационе мреже и отворених канала.

Ради заштите од неповољних ветрова планира се унапређење постојећих шума на стрмим
теренима северним ободом дела насеља Старо село, као и шума у депресијама и јаругама.
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Према  обавештењу  Министарства  одбране, Сектора  за  материјалне  ресурсе,  Управе  за
инфраструктуру (бр. 2076-4 од 24.07.2013.), за израду Плана генералне регулације «Мишар» нема
посебних  услова  и захтева за прилагоњавање потребама одбране земље.

Према Закону о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 111/2009, 92/2011 и
93/2012), субјекти система заштите и спасавања припремају и спроводе мере цивилне заштите, а
нарочито:
 Превентивне мере;
 Мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других несрећа;
 Мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће;
 Мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода и других

несрећа;
Ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне управе, органи

локалне самоуправе и привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности,
дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге
објекте погодне за заштиту. Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата
планирање и коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и
постојећих комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и објеката погодних за заштиту и
склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа. Као
други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у стамбеним и
другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара, напуштени тунели, пећине
и други природни објекти.

Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други
инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање. Iнвеститор је дужан
да приликом изградње нових комуналних и других објеката, прилагоди те објекте за склањање
људи. Надлежна служба доноси програм изградње и одржавања јавних склоништа, на предлог
Јавног предузећа за склоништа.

Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама,
гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта. Димензионисање плоче треба
вршити у складу са тачком 59. Техничког прописа за склоништа и друге заштитне објекте
(«Сл.војни лист СРЈ», бр. 13/98), односно према члану 55. Правилника о техничким
нормативима за склоништа («Сл.лист СФРЈ», бр. 55/83).

Власници кућних склоништа, склоништа привредних друштава и других правних лица
обезбеђују одржавање својих склоништа. Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе,
не могу се вршити адаптације или реконструкције које би утицале или би могле утицати на
исправност склоништа, нити се склоништа могу користити у сврхе које би погоршале њихове
хигијенске и техничке услове.

II.1.7. Инжењерско- геолошки услови изградње
За приказ инжењерско- геолошких карактеристика терена коришћена је Студија са

инжењерскогеолошким подлогама (Омни Пројект- Земун, децембар 2005.), чију израду је
наручила СО Шабац, са нивоом обраде и подлогама у размери 1: 50.000. (Графички прилог: Iзвод из
инжењерскогеолошких подлога). Према инжењерскогеолошкој рејониизацији терена, која је
извршена на основу геолошке грађе терена, морфолошких, хидролошких и сеизмичких услова
терена, на територији града Шапца је издвојено 6 инжењерскогеолошких рејона. Катастарска
општина Мишар већим делом припада III и V инжењерскогеолошком реону, а само мање
површине уз Саву припадају VI реону. Ове границе се не могу прецизно дефинисати на подлогама
и у размери у којој је урађен графички део Плана. Издвојени рејони имају следеће ограничења и
услове изградње и коришћења терена:
Рејон III

Функционална ограничења терена
 Терен је брежуљкаст, са уједначеним падом од 5.0-10.0  %, на крајњем северу рејона потпуно

заравњен;
 Изградња се реализује  у  терасним песковима и шљунковима прослојеним  глинама и

прашинама;  седименти су неједнако, претежно  добро носиви, спорадично јако стишљиви и
меки, водом засићени, са нивоом подземне воде на 1.0-2.0 м дубине;

 У подручју пролувијума изградња се обавља у средње стишљивом тлу , средње носивости које је
најчешће водозасићено испод прве подземне етаже;

 Терен је претежно стабилан, али су могуће појаве нестабилности у усецима водотока и
саобраћајница.
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Неопходни услови коришћења терена
 Израда хидротехничких објеката регулације кишних, површинских и подземних  вода;
 Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења;
 Локална нивелација терена насипањем  шљунковито-песковитим гранулатом;
 Дренирање терена код уређења и изградње објеката;
 Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 7- 0 и 70 MCS.

Услови изградње
 Хидротехнички објекти регулације,  кишни и фекални колектори и цевоводи, граде се са

оптималним нагибима до 3 %, а ослањају се на  добро носиво и  средње  стишљиво тло;  код
дубоких ископа потребна је  заштита разупирањем, јер је тло у ископима  склоно обурвавању;
свуда се појављују подземне воде, па је за извођење радова неопходно гравитационо одвођење
или цпљење; у пролувијалним глинама, углавном су услови ископа повољни, носивост тла за
објекте овог типа је задовољавајућа, а појава вода могућа је на дубини испод два метра, често и
плиће;

 Крупни објекти хидротехничке инфраструктуре, шахте, растеретне и црпне станице, изводиће се
у слабо до средње стишљивом, средње носивом тлу; фундирање се може изводити директно,  уз
евентуалне лаке санације тампонима од шљунка при напонима већим од 200.0 kN/m2; обавезна је
хидротехничка заштита подова најнижих етажа на стални водени ниво уколико су укопане
најмање за једну подземну етажу, као и израда ободних дренажа; нарочито је важно дренирати
залеже потпорних зидова и других заштитних објеката;

 Нивелација терена насипањем може се изводити  грубозрним гранулатима; у зони сталног или
повременог нивоа подземних вода, неопходне су подлоге од “iberlaufa”, крупних блокова камена
или грађевинских блокова;

 Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских намена, граде се
директним темељењем у шљунковито-песковитим материјалима, или пролувијалним глинама, уз
евентуалну санацију темељног тла, у складу са напонима на тлу;

 Углавном је неопходна заштита подова објеката од влаге или сталног или повременог нивоа
подземних вода, израдом ободних дренажа или “дренажних тепиха” од шљунка који имају
функцију и мелиоративних тампона;

 У свим материјалима  могуће је извести директно темељење на тракама, самцима или плочи;
изузетно, уколико су подински седименти прашинаста тла, водом засићена, велике дебљине и
ниске консистенције, неопходно је темељење на бушеним шиповима који се ослањају на
шљунковите слојеве;

 У земљаним ископима дубљим од два метра, појављује се вода из плитких  издани, са неједнаким
константним приливом; може се одстранити гравитационим одвођењем или црпљењем пумпама
снаге до 3.0-5.0 l/sec;

 Саобраћајнице се граде у шљунковито-песковитом, прашинастом или глиненом тлу,
планирањем насипа и тампона  од грубозрних гранулата;  у глиненом и прашинастом тлу
карактеристике постељице су неповољне и неопходна су мешања локалног тла са другим
повољним врстама, просејавања и просушивања;

 Објекти гробља  могу се градити у  квартарном тлу, где су нивои вода испод санитарне дубине
сахрањивања; погодна су пролувијална и невезана песковита тла; неопходно је  површинско
одводњавање терена од падавинских вода;

 Депоније не треба планирати у овом рејону због високог нивоа вода и високе водопропусности
тла.

 Водоснабдевање у овом рејону могуће је  из пескова и шљункова језерских тераса, где су
водоносни слојеви на различитим дубинама , таложени у више нивоа, дебљине 1.0-3.0 м.

Рејон V
Функционална ограничења терена

 Терен је равничарски, са нагибом од 3.0-5.0  %;
 Изградња се реализује у алувијалним прашинасто-песковитим седиментима високе

деформабилности, мале носивости, у локалним депресијама често и  муљевитим,  неподобним за
градњу, са неопходним санацијама тла, као и објектима одбране и заштите од високих вода, а у
приобаљу од поплавног таласа;

 Водозасићење тла је свуда присутно, нивои вода су непосредно испод површине терена, на око
1.0 м дубине, неретко и при површини.

Неопходни услови коришћења терена



57

 Израда хидротехничких објеката одбране и заштите од високих и катастрофалних вода,
регулација кишних, површинских и подземних  вода;

 Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења;
 Често неопходна нивелација - издизање терена насипањем шљунковито-песковитим гранулатом

и рефулационим песком;
 Дренирање терена код уређења и изградње објеката;
 Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 70 и 7+0 MCS сеизмичког интензитета.

Услови изградње
 Хидротехнички објекти регулације,  кишни и фекални   колектори и цевоводи, граде се са

нагибима до 3 % и мање, а ослањају се на  до јако  стишљиво тло;   неопходно је  предвидети
санационе подлоге, а код објеката великог пречника предвидети и могућност плитког шипирања;
код  дубоких ископа потребна је  стабилна заштита разупирањем, талпирањем и шипирањем;
терен је потпуно водозасићен, па је неопходно црпљење вода пумпама капацитета 5.0-8.0 l/sec;

 Хидротехнички објекти, црпне станице или објекти трансформатора изводиће се у слабо
носивом, јако стишљивом тлу; фундирање се углавном не може  изводити директно,  за напоне
веће од 100.0 kN/m2; тампонски слојеви  треба да су од шљунчаног гранулата, са истовременом
функцијом дренажног тепиха, пројектовани за велике напоне са збијеношћу до 30.000 kN/m2;
обавезна је хидротехничка заштита подова најнижих етажа на стални водени ниво;

 Нивелација терена  може се изводити рефулацијом, или шљунковитим гранулатом, са
предходном израдом подлоге од каменог набачаја;

 Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских намена, са напонима
већим од 100.0 kN/m2, темеље се на дубоким темељима, али је могућа и израда тампона чија се
дебљина и збијеност усклађују са напонима у тлу:

 Саобраћајнице се граде у песковито-прашинастом тлу житке до меке консистенције, са масивном
заменом постељице насипима и тампонима од   грубозрних гранулата;

 Објекти гробља  не могу се градити у овом тлу, осим на локалним узвишењима, изнад нивоа вода
мин. 3.0 м, уколико такве локације постоје;

 Депоније не треба планирати у овом рејону због високог нивоа вода и сталног водозасићења тла.
 Водоснабдевање у овом рејону могуће је   из алувијалних пескова и шљункова, са више нивоа

аквифера, али је потребна деферизација вода.
Рејон VI

Функционална ограничења терена
 Терен је равничарски, са нагибом од 3.0-5.0  %;
 Изградња се реализује у алувијалним прашинасто-песковитим седиментима високе

деформабилности, мале носивости, у локалним депресијама често и  муљевитим,  неподобним за
градњу, са неопходним санацијама тла, као и објектима одбране и заштите од високих вода, а у
приобаљу од поплавног таласа;

 Водозасићење тла је свуда присутно, нивои вода су непосредно испод површине терена, на око
1.0 м дубине, неретко и при површини.

Неопходни услови коришћења терена
 Израда хидротехничких објеката одбране и заштите од високих и катастрофалних вода,

регулација кишних, површинских и подземних  вода;
 Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења;
 Често неопходна нивелација - издизање терена насипањем шљунковито-песковитим гранулатом

и рефулационим песком;
 Дренирање терена код уређења и изградње објеката;
 Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 70 i 7+0 MCS сеизмичког интензитета.

Услови изградње
 Хидротехнички објекти регулације, кишни и фекални  колектори и цевоводи, граде се са

нагибима до 3 % и мање, а ослањају се на  до јако стишљиво тло; неопходно је  предвидети
санационе подлоге, а код објеката великог пречника предвидети и могућност плитког шипирања;
код  дубоких ископа потребна је  стабилна заштита разупирањем, талпирањем и шипирањем;
терен је потпуно водозасићен, па је неопходно црпљење вода пумпама капацитета 5.0-8.0 l/sec;

 Хидротехнички објекти, црпне станице или објекти трансформатора изводиће се у слабо
носивом, јако стишљивом тлу; фундирање се углавном не може  изводити директно,  за напоне
веће од 100.0 kN/m2; тампонски слојеви  треба да су од шљунчаног гранулата, са истовременом
функцијом дренажног тепиха, пројектовани за велике напоне са збијеношћу до 30.000 kN/m2;
обавезна је хидротехничка заштита подова најнижих етажа на стални водени ниво;
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 Нивелација терена  може се изводити рефулацијом, или шљунковитим гранулатом, са
предходном израдом подлоге од каменог набачаја;

 Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских намена, са напонима
већим од 100.0 kN/m2, темеље се на дубоким темељима, али је могућа и израда тампона чија се
дебљина и збијеност усклађују са напонима у тлу;

 Саобраћајнице се граде у  песковито-прашинастом тлу житке до меке консистенције, са
масивном заменом постељице насипима и тампонима од   грубозрних гранулата;

 Објекти гробља  не могу се градити у овом тлу, осим на локалним узвишењима, изнад нивоа вода
мин. 3.0 м, уколико такве локације постоје;

 Депоније не треба планирати у овом рејону због високог нивоа вода и сталног водозасићења тла.
 Водоснабдевање у овом рејону могуће је из алувијалних пескова и шљункова, са више нивоа

аквифера, али је потребна деферизација вода.

II.1.8. Мере 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 регули-
сање 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
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 материјала, чиме
се не постиже 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.
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►◄►◄

II.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења су дефинисана као општа и посебна правила која важе у издвојеним
целинама, зонама, подручјима и појединим локалитетима у обухвату Плана, према графичком
прилогу «Карта спровођења» и на подручјима дефинисаним у поглављу II.3. „Спровођење
плана“.

Правила грађења служе:
 за регулисање изградње за површине, где се спровођење врши директно, издавањем

локацијске дозволе на основу ПГР-а;
 за израду урбанистичког пројекта за површине за које се овим планом прописује обавезна

израда урбанистичког пројекта;
 за регулисање изградње површина и објеката јавне намене, директним спровођењем ПГР-а

или израдом урбанистичког пројекта;
 као смернице за детаљну разраду на подручјима на којима је прописана обавезна израда планова

детаљне регулације.
За планиране намене у оквиру издвојених целина и зона општа и посебна правила грађења,

се директно примењују на земљишту претежне намене, изузев на подручјима за која је
прописана обавезна израда планова детаљне регулације.

II.2.1. Општа правила грађења у обухвату Плана

ОПШТА
ПРАВИЛА

~Сва правила која су дефинисана у наредним поглављима, дата су као
максималне (спратност објеката, индекс заузетости, индекс изграђености и
др.) или минималне могућности (минимална растојања, нормативи за зелене
површине, услови  за паркирање возилa и сл.) док се конкретни услови
појединачно дефинишу на основу свих дефинисаних параметара. Вредност
остварених параметара на конкретној парцели може бити мања од
максимално дефинисаних и већа од минимално дефинисаних, што зависи
од намене и величине парцеле и типологије изградње.
~Према карактеристикама и типу изграђености, постојећим и планираним
садржајима и њиховом значају, положају у насељу, односно катастарској
општини, простор обухвата Плана је подељен на две урбанистичке целине (I
и II) у оквиру којих су издвојене карактеристичне зоне, подручја и
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конкретне локације у оквиру зона, за које су дефинисана посебна правила
грађења.

НАМЕНА ~Овим планом се дефинишу правила грађења којима се уређују дозвољене
претежне намене, као и могуће друге намене које су компатибилне са
претежном наменом. Изградња објеката на основу овог плана може се вршити
у складу са предвиђеном претежном и дозвољеном компатибилном наменом.
~На парцелама већих површина, на којима је дефинисано више намена,
са графичког прилога „Подела на целине и зоне и заштита простора“,
графичким путем ће се очитавати припадајућа намена карактеристичних
делова парцеле.
~У оквиру сваке зоне/ подручја, у делу табеле "намена објеката", дефинисане
су намене и активности које се могу обављати на појединачним парцелама и
објектима. Дефинисана је претежна намена објеката, као и компатибилне
намене. Објекат компатибилне намене може се градити као
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.

ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИН-

СКИХ
ПАРЦЕЛА

-
ПРАВИЛА

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
И

ПРЕПАРЦЕЛА-
ЦИЈЕ

И
ИСПРАВКЕ
ГРАНИЦА
ПАРЦЕЛА

~Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објеката,
уколико испуњава следеће услове:
-да се налази на земљишту на којем је планирана изградња;
-да има приступ на јавну површину (улицу, трг и др.);
~Грађевинска парцела је дефинисана регулационом линијом према јавној
површини, међним линијама према суседним парцелама и аналитичко-
геодетским елементима преломних тачака.
~Свака катастарска парцела се може мењати (промена облика, површине,
граница и др.) парцелацијом и препарцелацијом у складу са Законом и Планом.
~Овим планом дефинисана правила која су основ за спровођење
парцелације и препарцелације обавезно се примењују.
~Постојећа, једна или више парцела, могу се трансформисати/ поделити,
на две или више грађевинских парцела (парцелацијом), под следећим
условима:
-подела се може вршити у оквиру граница једне или више парцела;
-све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавну површину;
-нове грађевинске парцеле се формирају на основу урбанистичких параметара
дефинисаних за одређену зону/ намену и тип изградње;
-поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних
урбанистичких параметара.
~Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску
парцелу (препарцелацијом), под следећим условима:
-спајање се може вршити у оквиру граница целих парцела, тако да граница
новоформиране парцеле обухвата све парцеле које се спајају;
-за новоформирану грађевинску парцелу важе урбанистички параметри
дефинисани за одређени тип изградње и намену.
~Парцеле са површином испод минимално дефинисане површине за
одређени тип изградње, са мањом ширином уличног фронта, испод
дозвољеног и парцеле неправилног облика, који онемогућује изградњу, не
могу бити грађевинске парцеле, изузев ако је та могућност дефинисана
посебним правилима грађења.
~Изузетак од овог правила су већ формиране парцеле ранијим плановима и

извршеном (пре)парцелацијом, односно површина парцеле може бити мања од
предвиђене само уколико је ранијим поступцима земљиште
(пре)парцелисано коришћењем других параметара за величину парцеле,
изузев ако другачије није наведено у посебним правилима грађења.
~У посебним случајевима, када је у питању постављање
електроенергетских и телекомуникационих и других објеката и уређаја,
површина парцеле може бити мања од прописане Планом за одређену зону, под
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условом да постоји приступ објекту, односно уређају, ради одржавања.
~Приликом израде пројекта парцелације и препарцелације, придржавати
се датих услова за поједине намене и следећих правила:
- грађевинска парцела треба да буде правоугаона, а може бити ромбоидна или
трапезна уколико нема могућности да се измени положај постојећих граница
под углом;
- утврђују се минимални и максимални критеријуми за формирање
грађевинских парцела за изградњу 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;
- парцела се може објединити са суседном ако се налазе у оквиру различитих
намена, под условом да су намене компатибилне;
- препорука је да се припајају катастарске парцеле у следећим
случајевима: када својим обликом, површином или ширином уличног фронта
не задовољавају критеријуме за уређење и изградњу планираних садржаја или
функционалности целине; 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; 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 спајају се са суседним катастарским парцелама, у
дубини, а након тога се земљиште дели на нове грађевинске парцеле према
утврђеним условима; изузетак је формирање парцеле ради легализације
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 и уз обезбеђење приступа јавном путу до
реализације планираног пута.

ОПШТА
ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА

ЗА ОБЈЕКТЕ

~Планирани објекат се може градити искључиво у границама сопствене
парцеле и није дозвољена градња објекта и његових делова на више парцела.
~Изградња објекта на парцели дефинисана је следећим елементима:
грађевинским линијама, висином објекта, спратношћу, односом објекта према
суседним парцелама и објектима на суседним парцелама, индексом или
коефицијентом изграђености или индексом или степеном заузетости.
~Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели
дефинишу се тако да омогућују функционисање објекта на парцели и
несметано постављање инфраструктуре, а да не угрозе функционисање и
статичку стабилност објеката на суседним парцелама. Грађевинске линије
дефинишу максималне границе градње објекта, а габарит објекта може бити
и мањи у односу на зону изградње дефинисану грађевинским линијама.
~Максималне грађевинске линије објеката приказане су у графичком
прилогу „План нивелације и регулације 2- грађевинске линије“.
~Грађевинске линије постојећих објеката се задржавају, уколико Планом
није другачије одређено. У случају да се постојећи објекат или део објекта
налази у простору између планиране грађевинске и регулационе линије,
објекат се задржава, уз могућност инвестиционог одржавања објекта или дела
објекта који прелази грађевинску линију. На објекту или делу објекта у зони
грађења дефинисаној грађевинском линијом, могуће су све интервенције на
постојећем објекту (доградња, назиђивање и др.), уз поштовање правила
грађења утврђених овим планом. У случају замене објекта или
реконструкције већег обима, објекат се мора градити према правилима за нове
објекте.
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~Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне
намене, а који се налазе у оквиру планираних површина јавне намене
(улице, комунални објекти и др.), морају се уклонити.
~У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних
парцела, објекти могу бити постављени:
-као слободностојећи, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске
парцеле;
-у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију
грађевинске парцеле; код изузетно плитких парцела у зонама породичног
становања, могу се градити двојни објекти који додирују задње границе
парцела.
-у непрекинутом низу, када објекат на парцели додирује обе бочне линије
грађевинске парцеле
~Минимална растојања од граница суседних парцела и од објеката на
суседним парцелама дефинисано је посебним правилима грађења, у зависности
од намене и положаја у насељу, односно радној зони.
~На парцели се може градити и више објеката укиолико ти објекти чине
јединствену функционалну целину и заједнички користе парцелу. У случају
изградње више објеката на парцели не смеју се прекорачити урбанистички
параметри дефинисани општим и посебним правилима грађења, за одређени
тип изградње и намену парцеле.
~Висина објекта чија се изградња планира или надзиђује зависи од: намене,
хоризонталне и вертикалне регулације на парцели, урбанистичких параметара
на парцели, заштите доминантних визура, услова за заштиту амбијента, јавних
простора и др.
~Нулта кота терена је кота испред улаза у објекат;

ПАРКИРАЊЕ ~Паркирање путничких возила се обезбеђује на сопственој парцели, према
дефинисаним нормативима за прорачун потребног броја паркинг места.
~Дозвољена је само једна подземна етажа за гаражирање возила; Изузетеак од
овог правила представљају јавни објекти и простори.
~Паркирање теретних возила и пољопривредних возила и механизације се
обезбеђује у оквиру привредног комплекса, парцеле власника, односно парцеле
пољопривредног газдинства, изузев у привредним зонама, где је могуће
организовати паркинг простор за више привредних комплекса, што је
дефинисано у посебним правилима грађења.

ОПШТИ
НОРМАТИВИ

ЗА
ПРОРАЧУН
ПОТРЕБНОГ

БРОЈА
ПАРКИНГ

МЕСТА

Нaмeнa брoj пaркинг
мeстa

jeдиницa

Стaнoвaњe нoвo 1 пм стaн
Становање постојеће 0.8 пм стан
Бaнкe 1 пм 50 м2 БРГП
Мeдицинскe устaнoвe 1 пм 35 м2 БРГП
Средње школске установе 1пм 15 ученика
Предшколске и основно школске  установе 1пм 1 учионица
Aдминистрaтивнe устaнoвe 1 пм 80 м2 БРГП
Јавна предузећа 1 пм 40 - 60 м2 БРГП
Тржни центар 1 пм 55 м2 БРГП
Рeстoрaни и остали угоститељски објекти 1 пм 4 - 8 стoлицa
Хoтeл и остали смештајни капацитети
(прeмa кaтeгoриjи)

1 пм 2 - 6 крeвeтa

Спoртскa хaлa 1 пм 10- 14 глeдaлaцa
Пoслoвни oбjeкти или простори 1 пм 70 м2 БРГП
Бискoп, дoм културe 1 пм 5 - 10 сeдиштa
Индустриjски oбjeкти 1 пм 20 зaпoслeних
Комунални објекти (пијаце, гробља,...) 1 пм 50 м2 БРГП
Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг
места, примењује се математичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од
0.51 на већи број.
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ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ

~Под зеленим површинама се подразумевају незастрте површине под
засадима или природно насталом вегетацијом. Површине за паркирање
(паркинг места) могу бити озелењене, али не улазе у минимални проценат
зелених површина на парцели.

ЗАШТИТНО
ЗЕЛЕНИЛО

У
ПРИВРЕДНИМ

КОМПЛЕКСИМА

~Обавезно је формирање заштитног зеленила у оквиру сопственог
комплекса (парцеле) привредних делатности, према јавним површинама и
површинама/парцелама друге намене (становање, јавне службе, вегетација
речне обале, река Сава, државни пут и друге саобраћајнице и др.), у оквиру:
«зоне индустрије и грађевинске деластности» (IИ1,2), «пословне, услужно-

комерцијалне зоне» (IП) и «привредне зоне у насељу» (IIП1), као
заштитни појас зеленила чије су ширине и друге карактеристике утврђени у
посебним правилима грађења.
~Главне функције ових зелених површина су стварање повољне микроклиме,
заштита од прашине и гасова, стварање слободних простора за краћи одмор
радника.
~Заштитне зелене површине хортикултурно уредити на начин да се омогући
максимална заштита суседних намена од буке и аерозагађења.
~Избор биљних врста одредује се према карактеристикама производње,
карактеру и концентрацији штетних материја и њиховим еколошким,
функционалним и декоративним својствима. Засади треба да се карактеришу
високом отпорношћу на гасове, дим и прашину. У зони производних објеката
зеленило треба да омогући изолацију главних административних и јавних
објеката, главних пешачких праваца и да створи одређену просторну
композицију у комплексу, да одвоји платое за миран одмор.
~У оквиру  заштитног зеленила могу се градити инфраструктурни објекти и
водови електроенергетике, гаса, водовода и канализације и др.

ЗАШТИТА
ПРОСТОРА

И
ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ

-
ЗОНЕ

И
ПОДРУЧЈА

ЗАБРАЊЕНЕ
ИЛИ

ОГРАНИЧЕНЕ
ИЗГРАДЊЕ

~На простору који је обухваћен Планом генералне регулације дефинисане су
заштитне зоне инфраструктурних и комуналних објеката и инсталација,
културних добара, археолошких локалитета и друге у оквиру којих је
изградња ограничена или забрањена, односно ови објекти представљају
ограничавајући фактор за изградњу.Ове заштитне зоне су прецизно дефинисане
у текстуалном делу Плана, као и у условима надлежних предузећа у
документацији Плана, а у графичком прилогу су приказане оне зоне и подручја
за које је то било могуће урадити.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, и др.) у
зависности од локације и врсте објекта.
~Зоне заштите непокретних културних добара: За све објекте и површине
који имају одређени вид заштите, према «Плану заштите и ревитализације
градитељског наслеђа за потребе израде ПГР Мишар» (бр. 346/1 од
25.07.2013.), који је урадио Завод за заштиту споменика културе, зоне и мере
заштите које су дефинисане овим елаборатом, уграђене су у План (у
графичком прилогу бр. 8 «План поделе на целине и зоне и заштита простора»,
и у текстуалном делу Плана -тачка II.1.6.2. «Заштита непокретних културних
добара» и у посебним правилима дефинисаним за зоне и подручја у оквиру
којих се налазе НКД). Заштитом НКД су обухваћени следећи објекти и
подручја: утврђено НКД- Споменик на Мишару (знаменито место); заштићена
околина знаменитог места; евидентирано НКД- Школа  у Мишару и подручја
претходних заштитних археолошких истраживања и потенцијално археолошко
налазиште;
~Заштитне зоне канала: У циљу одржавања  постојећих  и планираних
мелиорационих канала  и обезбеђења приступа  механизације за њихово
одржавање, неопходно је обезбедити приступне стазе ширине по 3,0м -5,0м  са
обе  стране  канала, односно не дозволити  никакву градњу у том појасу.
~Заштитне зоне за високонапонске водове износе: за далековод 220кV
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износи 50,0м (25м+25м); за далеководе 110кV (постојећи и планирани)
износи 60,0м (15,0м+30,0м+15,0м); за далековода 35кV износи 15,0м
(7,5м+7,5м). Услови изградње у заштитним зонама дефинисани су посебним
правилима грађења  за зоне у оквиру којих се налазе.
~Заштитна зона гасовода износи: 60м (30+30m), а услови за изградњу су
дефинисани у посебним правилима грађења  за зоне у оквиру којих се налази.
~Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније: 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. Додатни услови и ограничења у погледу забране
изградње у циљу заштите визура и абмијента дефинисани су у посебним
правилима грађења за за издвојене зоне.
~Зона заштите реке Саве- еколошки коридор: Изван зоне становања насеља
забрањена је изградња објеката чија намена није директно везана за воду на
растојању мањем од 50м од обале стајаћих вода, односно линије средњег
водостаја водотока.
~Заштитне зоне железничке пруге (инфраструктурни појас и заштитни
пружни појас) дефинисане су у прибављеним условима „Железнице Србије“
а.д. Београд, бр. 13/13-2054 од 22.10.2013.године и обрађене тачком II.2.1.1.
„Општа правила грађења за инфраструктурне објекте и коридоре“. При
изради техничке (пројектне) документације за градњу објеката у
заштитном пружном појасу као и за сваки продор комуналне инфраструктуре
кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски
каблови и друго) обавезно је од „Железнице Србије“ ад, Сектора за стратегију
и развој, прибави услове за пројектовање и сагласност на пројектну
документацију за градњу у заштитном појасу у коридору железничке пруге.

ТЕХНИЧКИ
СТАНДАРДИ
ПРИСТУПА-

ЧНОСТИ

~При пројектовању и изградњи обавезна је примена Правилника о
техничким стандардима приступачности („Сл.гласник РС“, бр. 46/2013),
којим су прописани технички стандарди приступачности и разрађени
урбанистичко-технички услови за планирање простора јавних, саобраћајних и
пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката, како
новопројектованих, тако и објеката који се реконструишу (стамбених, објеката
за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима.
~Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника јесу: банке,
болнице, домови здравља, домови за старе, објекти културе, објекти за потребе
државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе,
пословни објекти, поште, рехабилитациони центри, саобраћајни терминали,
спортски и рекреативни објекти, угоститељски објекти, хотели, хостели, школе
и други објекти.
~Приступачност се обезбеђује применом техничких стандарда у
планирању, пројектовању, грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији
објеката и јавних површина, помоћу којих се свим људима, без обзира на
њихове физичке, сензорне и интелектуалне карактеристике, или године
старости осигурава несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и
рад. Обавезни елементи приступачности су:
-Елементи приступачности за савладавање висинских разлика;
-Елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и
објекти за јавно коришћење;
-Елементи приступачности јавног саобраћаја.

ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ

~За одређене намене, односно пројекте  ће се, према Уредби о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се
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СРЕДИНЕ може захтевати процена утицаја на животну средину, („Службени  гласник
РС“, број 114/08), радити студије о процени утицаја на животну средину.
Сва правила градње накнадно дефинисана овим елаборатима се морају
поштовати.

ТЕХНИЧКИ
НОРМАТИВИ ЗА

ПРИСУП
ВАТРОГАСНОГ

ВОЗИЛА

~Објектима обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице
и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног
ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95);
~Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике:
-најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5м, а за
двосмерно кретање 6,0м;
-унутрашњи радијус кривине који остављају точкови је 7,0м, а спољашњи
радијус кривине 10,5м;
-успон (рампа) нагиба мањег од 12,0%-ако се коловоз не леди; а ако се леди
мањег од 6,0%.
~Приступни пут за ватрогасна возила је део јавног пута или посебна
саобраћајница којом се прилази објекту, а којој најудаљенија тачка коловоза
није даља од 25,0м од габарита објекта.

ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ

~Максималне грађевинске линије нових објеката дефинисане су у
графичком прилогу „План нивелације и регулације 2- грађевинске линије“ и
утврђују се на основу „Плана нивелације и регулације 1 и 2“, дефинисаних
попречних профила саобраћајница и списка геодетских координата осовинских
и темених тачака.
~Грађевинске линије су условљене трасама саобрацајница, заштитним
зонама постојећег гасовода и постојећих и планираних далековода,
технолошким процесима, прописаним удаљеностима између објеката и од
траса инфраструктуре, као и противпожарним условима и прописима и др.
~Уколико нису дефинисане овим Планом, грађевинске линије ће бити
прецизно дефинисане плановима детаљне регулације и урбанистичким
пројектима.
~При детаљној разради простора, при изради планова детаљне регулације,
може доћи до мањег одступања од дефинисаних максималних
грађевинских линија, при чему се растојање грађевинске од регулационе
може смањити (од дефинисаног Планом генералне регулације), уколико се
ради о преовлађујућој грађевинској линији квалитетних објеката у улици
или уличном фронту блока, уколико то технолошки процеси на парцели
захтевају и сл. При том, одступањем од дефинисаних грађевинских линија не
сме се нарушавати прегледност саобраћајнице.
~У простору између регулационе и грађевинске линије дозвољено је
постављање: портирница, за контролу улаза- излаза у комплекс,
информативних пунктова, инфраструктурних објеката (ТС, бунари и сл.).
~Постојећи објекти, односно делови објеката, који се налазе у простору
између дефинисане грађевинске и регулационе линије се могу задржати уз
могућност инвестиционог одржавања. Приликом замене објеката или
реконструкције већег обима, обавезно је поштовање дефинисаних
грађевинских линија.
~За надземне објекте који се граде у зони намењеној изградњи објеката од
општег интереса (надземни пешачки прелази, надземне пасареле као везе два
објекта преко јавног пута и сл.) надземна грађевинска линија утврђује се у
појасу регулације.
~Подземна грађевинска линија за подземне објекте који се граде у зони
намењеној изградњи објеката од општег интереса (подземни пешачки
пролази, подземни јавни гаражни простори, комунална постројења и сл.)
утврђује се у појасу регулације.

ПРАВИЛА
ЗА

ЈАВНЕ
ПРОСТОРЕ

~Јавни урбани простор је дефинисан регулационим линијама блокова који га
окружују; Јавни простор чине: тргови, улична раскршћа, саобраћајнице,
пешачке улице, шеталишта, паркови и др.
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~У случајевима када није предвиђена промена статуса грађевинског земљишта
одређеног за јавне функције, односно није потребно прибавити земљиште за
јавне намене радиће се урбанистички пројекат или ће се локацијска дозвола
издавати директно на основу ПГР-а, према посебним правилима грађења
дефинисаним за ове намене.

КУЛТУРНЕ
СТАЗЕ

-
ИЗЛЕТНИЧКЕ

СТАЗЕ
И

ЛОКАЛИТЕТИ

~Културне стазе повезују знаменита места и подручја, места везана за историј-
ске догађаје и/или личности, куће у којима су рођене или су у њима живеле и
радиле заслужне и истакнуте историјске личности и сл. Основно стратешко
опредељење у односу на културно- историјску баштину, дефинисано ППГ
Шапца јесте адекватно управљање овим створеним необновљивим ресурсом, од
изузетног значаја у циљу афирмисања културно-историјске баштине, тј.
очувања локалног идентитета овог простора  и развијања  туризма. Неопходно
је дефинисати приоритетне пројекте везане за културне стазе, заштиту и
управљање културно-историјском баштином који би покренули развој града.
Могуће културне стазе локалног, међурегионалног (према ППГШапца), а
које су везане  за локалитете у КО Мишар су:
-Стари Рим: Доласком Римљана овај крај добија посебан значај због близине
Сирмиума престонице Римске провинције Паноније. У то време по Мачви и
Поцерини подизана су мања насеља «виле Рустике» којих је регистровано
преко педесет. Преко ове територије пролазио је важан Римски пут
СИНГИДУНУМ – СИРМИЈУМ изграђен у 3 веку. На Ћерамидама у
Мишару откривено је веће Римско насеље са две некрополе из 4-ог века. У
Шабачком музеју се налази вредна и богата збирка материјалних остатака са
многобројних археолошких налазишта са територије града и околних општина.
Веза са Сирмијумом (Сремском Митровицом) представља део
интеррегионалне културне стазе.
-Први и Други српски устанак и ратови у прошлом веку: Израда културне
стазе са посебним освртом на Шабачку тврђаву и Мишар (Бој на Мишару),
Церску битку и Споменик посвећен палим жртвама и ратницима 1914. у порти
цркве Св.апостола Петра и Павла у Шапцу. Значајно је место  Прњавор где се
налази Спомен-црква са костурницом палим српским војницима 1914. и
споменик Арчибалду Рајсу. Повезаност са местима из региона: градом Лозница,
Гучевом, Текеришом на ком се налазе Спомен костурнице из Првог. св.рата и
Манастиром Чокешина,  општинама Крупањ (Спомен костурница), Љубовија
(Мачков Камен) и Богатић (Црква и Спомен костурница у Дубљу), општином
Коцељева и селом Свилеува где је рођен Поп Лука Лазаревић, и местом са ког
је Степа Степановић управљао Церском битком у Драгињу итд.
~Поред културних стаза регионалног значаја, подручјем КO Мишар планиране
су и излетничке стазе, а велики значај има и туристичка манифестација:
прослава Мишарске битке. За прославу Мишарске битке потребно је
обезбедити одговарајући простор у оквиру «зоне културе, туризама и
спорта (IIЦ2)- «подручје културно- историјских манифестација“.
~Планом се даје могућност да поједини локалитети који су везани за
историјске догађаје, могу бити посебно означени/ обележени, ознакама,
обележјима, уређеним зеленим и другим површинама и објектима, али се овим
планом не могу утврдити њихови конкретни садржаји ни локације. Тако су
Планом предложена подручја могућег постављања ознака, обележја и објеката
везаних за историјске добађаје и то:
-(1) Карађорђеви бунари: место где је било 9 бунара и  где се кувала храна за
Карађорђеве устанике; Месна заједница је корисник једне мале парцеле у
раскрсници, где је изграђен један бунар и постављене две клупе; Могуће је
уређење амфитеатра за ђачке екскурзије, културно- уметнички програм и сл.
-(2) „Табориште“: место у шуми Липовица, на тромеђи Мишара, Јеленче и
Жабара, где је, по Карађорђевом плану одбране била смештена устаничка
коњица, којом су командовали поп Лука Лазаревић и прота Матеја Ненадовић, и
која је на уговорени знак напала Турке и допринела устаничкој победи.
-(3) Аустријска осматрачница, која би означавала место где су Турци, уверени
у своју победу, подигли осматрачницу и на њу довели аустријске генерале да
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присуствују току битке.

II.2.1.1. Општа правила грађења за инфраструктурне објекте и коридоре

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИНФРAСТРУКТУРНЕ OБJEКТЕ И КOРИДOРЕ
ПЛАНИРАНИ КОРИДОРИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И ОБИЛАЗНОГ ПУТА
~За потребе изградње нове железничке пруге и обилазног пута око Шапца резервисано је
земљиште у оквиру планираних коридора за њихову изградњу.
~Трасе коридора су искључиво планерски дефинисане (без предходних студија избора локације,
инжењерско геолошких подлога или студија о процени животне средине), на основу планова вишег
реда (Просторног плана града Шапца и Генералног плана за Шабац и приградска насеља: Мајур,
Јевремовац, П.Причиновић, Јеленча и Мишар) и постоји реална претпоставка да ће приликом њихове
реализације бити потребне одређене корекције. За изградњу ових саобраћајница са пратећим
објектима прописана је обавезна израда планова детаљне регулације и дата могућност одступања од
дефинисаних граница коридора и траса планиране инфраструктуре, на основу детаљних
истраживања за потребе израде генералног пројекта.
ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
~Све инфраструктурне мреже се налазе или су планиране у регулационом појасу саобраћајница,
са распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже.
~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 саглaснoсти и oстaлих кoрисникa инфрaструктурних кoридoрa.
Промена положаја инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице се
дозвољава у случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, и не сматра се изменом
Плана, уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним растојањима код полагања и
укрштања инфраструктурних водова.
~Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију постојећих инсталација комуналне
инфраструктуре, истим или већим пречницима (капацитетима), у зависности од потреба.
~Могуће је полагање инфраструктурних мрежа кроз остало земљиште (земљиште које није
одређено као површина јавне намене) у сврху прикључења објеката, а уз сагласност власника
земљишта.
~Остала правила за изградњу комуналне инфраструктуре дефинисана су тачком II.1.5. „Коридори и
капацитети инфраструктуре“.
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
Динамички саобраћај
~Саобраћајну инфраструктуру и капацитете реализовати на основу пројектне документације, уз
поштовање одредби: Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005), техничким
упутствима за пројектовање саобраћајница у градовима и осталим техничким прописима и
нормативима, за путну и уличну мрежу у оквиру граница грађевинског подручја.
~Обавезно је поштовање услова приступачности дефинисаних Правилником о техничким
стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13).
~Темене и осовинске тачке, попречни профили, елементи кривина и нивелациони елементи дати су
на графичком прилогу број 9. „План нивелације и регулације 1- саобраћај», Р 1:5000. Списак
координата темених и осовинских тачака дат је у графичком прилогу број 10.б.
~Приликом планираних реконструкција постојећих раскрсница и дефинисања нових решења на
државном путу кроз пројектну документацију, водити рачуна о следећем:
-Ширина државног пута IБ реда је минимално 7,70 м, односно 7,10 м (са издигнутим ивичњацима);
-Водити рачуна о планираном броју возила која ће користити саобраћајне прикључке;
-Полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила која
ће користити предметне саобраћајне прикључке;
-Водити рачуна о рачунској брзини на путу;
-Просторним карактеристикама терена;
-Зонама потребне прегледности; обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу;
адекватно решити прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање са системом
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одводњавања предметног пута;
-Саобраћајном анализом размотрити потребу увођења додатне саобраћајне траке за лева скретања са
државног пута, као и дужину истих у односу на рачунску брзину пута и број возила;
~Утврђује се заштитни појас и појас контролисане градње, у складу са чланом 28, 29. и 30. Закона о
јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05) тако да објекти високоградње морају бити
удаљени најмање 20,0 м од ивице земљишног појаса државног пута IБ реда, уз обезбеђење
приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предметном државном путу, осим ако то није
другачије утврђено Планом генералне регулације. У заштитном појасу и појасу контролисане
градње забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.
Ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не
угрожавају безбедност саобраћаја.
Саобраћајне површине
Динамички саобрааћај
~Задржава се постојећа регулација државног пута IБ реда број 26 (чија траса се поклапа са
трасама Улице Карађорђева и Улице Маршала Тита ), као и свих постојећих саобраћајница, које
припадају, по функционалном рангу, примарним саобраћајницама, изузев на деоницама где не
задовољава планирани профил. Пешачки саобраћај водити преко тротоара минималне ширине 1.8
m, уз регулациону линију. Коловозну конструкцију димензионисати за тежак саобраћај (транспорт
теретних возила).
~Попречни нагиб коловоза јавних путева и улица друмског саобраћаја је  двостран и износи 2,5%.
Сви јавни путеви и улице друмског саобраћаја су са завршним – хабајућим слојем од асфалта.
~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;
-одводњавање површинских вода врши се слободним падом према риголама, односно према улици са
минималним падом од 2,5%;
-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;
~Правила грађења и уређења некатегорисане путне мреже:
-ван изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1,5 m са тврдим застором;
-све подземне инсталације се, по правилу, постављају у појасу регулације;
Стационирани саобраћај
~Паркинге за путничка возила пројектовати са димензијама једног паркинг места 2,5x5,0m, од
савремених коловозних конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о потребном броју
паркинг места за возила особа са посебним потребама (најмање 5% од укупног броја, али не мање од
једног паркинг места), њиховим димензијама (минималне ширине 3,50m) и положају у близини улаза
у објекте, посебно објекте јавних намена, а у складу са Правилником о техничким стандардима
приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13).
~Свака реконструкција или нова изградња  условљена је обезбеђењем потребног броја паркинг
места, у зависности од намене објекта, који би требало обезбедити на сопственој грађевинској
парцели. Могуће је, комбиновано, користити паркинг места у оквиру јавних паркинг простора.
Уважити карактеристике микролокација, односно, положај прилаза, пролаза, башти, киоска....
Паркинг места обележавати белим линијама дебљине 10,0 cm. Места резервисана у складу са
одлукама општинских орагана и за инвалиде потребно је обележити жутом бојом дебљине 10,0 cm и
адекватним знаком.
~Забрану паркирања или дозвољено паркирање обележити адекватним саобраћајним знаком.
Пешачки и бициклистички саобраћај
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~Пешачки и бициклистички саобраћај
-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;
-Минимална ширина једносмерне бициклистипке стазе је 1,0 m, а двосмерне 2,0 m.
~Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила  саобраћајница,
осим колско-пешачких пролаза, физички издвојене и заштићене од осталих видова моторног
саобраћаја.
~Приликом изградње бициклистичких и пешачких стаза поред државног пута узети у обзир
следеће:
-Изградњу планирати са адекватном – стандардима утврђеном грађевинском конструкцијом;
-У складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. Гласник РС“, бр. 41/09);
-Са удаљењем слободног профила бициклистичке и пешачке стазе од ивице коловоза предметног
пута од 1,50 м (ширина банкине пута);
-Са размотреним и пројектно разрешеним свим аспектима коришћења и несметаног приступа
бициклистичкој и пешачкој стази од стране инвалидних и хендикепираних особа;
~Кретање 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. 46/13). Објекти у којима се пружају и друге врсте услуга
(трговине, сервиси и сл.), морају бити обезбеђени у складу са важећим прописима за кретање лица са
посебним потребама.
Правила за постављање инсталација поред  и испод државних путева
~У заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима
(„Сл.гласник РС“, бр. 101/05), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод,
железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације,
постројења и сл. по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи
саобраћајно-техничке услове.
~Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви-
својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води као корисник или правни
следбеник корисника.
~Водити рачуна о двостраном проширењу државног пута на пројектовану ширину и изградњи
додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње додатних
раскрсница.
~Траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод јавног
пута.
~Укрштање са јавним путем предвидети искључивио механичким подбушивањем испод трупа пута,
управно на пут, у прописаној заштитној цеви.
~Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила
пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 м са сваке стране.
~Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте
заштитне цеви износи 1,50м.
~Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег
или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 м.
~Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на
растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута,
као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 м од највише коте коловоза до ланчанице, при
најнеповољнијим температурним условима.
~Уколико се инсталације паралено воде, морају бити постављене минимално 3,00 м од крајње тачке
попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за
одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим
одводњавања коловоза.
~На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и
извести адекватна заштита трупа државног пута.
~Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз
јаркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта.



70

~За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута)
потребно је обратити се ЈП «Путеви Србије» за прибављање услова и сагласности за израду
пројектне документације, изградњу и постављање истих, у складу са чланом 14. Закона о јавним
путевима („Службени гласник РС“, број 101/05) и чланом 133. став 14. Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12,
42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС и 54/13 - решење УС РС).
ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
Правила грађења за пругу
~Трасу једноколосечне железничке пруге Београд - Обреновац – Шабац пројектовати и градити у
складу са одредбама Закона о железници („Сл. гласник РС“, бр. 45/13), Закона о безбедности у
железничком саобраћају („Сл. лист СРЈ“, бр. 60/98 и 36/99) и другим прописима који важе на
железници.
~На основу Закона о железници, Закона о безбедности у железничком саобраћају, Правилника који
важе на железници и расположиве документације услови “ Железнице Србије” ад су следећи:
-Одредбе Закона о железници којима се утврђује изградња, реконструкција, моденизација,
одржавање и заштита железничке инфрастрктуре сходно се примењују и на индусријску железницу.
-Индустријски колосек јесте железнички колосек који се прикључује на јавну железничку
инфраструктуру у станици и служи за допремање и отпремање робе за власника, односно носиоца
права коришћења тог колосека.
-Железничко подручје је земљишни простор на коме се налазе железничка пруга, објекти,
постројења и уређаји који непосредно служе за вршење железничког саобраћаја, простор испод
мостова и вијадуката, као и простор изнад трасе тунела.
-Железничка инфраструктура обухвата: доњи и горњи строј пруге, објекте на прузи, станичне
колосеке, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна, електроенергетска и остала
постројења и уређаје на прузи, опрему пруге, зграде железничких станица са припадајућим
земљиштем и остaле објекте на железничким службеним местима који су у функцији организовања и
регулисања железничког саобраћаја са земљиштем које служи тим зградама, пружни појас и
ваздушни простор изнад пруге у висини од 12м, односно 14м, код делековода напона преко 220 кV,
рачунајући од горње ивице шине. Железничка инфраструктура обухвата и изграђени путни прелаз
код укрштања железничке инфраструктуре и пута изведен у истом нивоу са обе стране колосека у
ширини од три метра рачунајући од осе колосека, уклјучујући и простор између колосека када се на
путном прелазу налази више колосека.
-Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8 м, у насељеном месту 6м,
рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14м.
Пружни појас обухата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница,
путних прелаза и слично) који обухвата све  техничко – технолошке објекте, исталације и приступно-
пожарни пут до најближег јавног пута.
-Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25 м, рачунајући од
осе крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој
капацитета инфраструктуре.
-Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100м, рачунајући од
осе крајних колосека.
-У инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, изузтено се могу градити објекти који
нису у функцији железничког саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача инфраструктуре,
која се издају у форми решења, и уколико је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким
планом локалне саоуправе која прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи прописане мре
заштите тих објеката.
-У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за
осветљавање, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, тремвајски и тролејбуски
контактни водови и постројења, канализације и цевоводи и други видови и слични објекти и
постројења на сонову издате саласноти упављача инфраструктуре, којас е издају у форми решенја.
-У железничком подручју у зони грађевинских објеката као што су железнички мостови, вијадукти и
тунели на удаљености не мањој од 8м од спољне ивице носача моста,спољне ивице портала тунела
могу се изузетно градити и објекти који нису у функцији железничког саобраћаја, а испод доње
ивице грађевинске конструкције моста и бијадукта могућа је изградља објекта не ближе од 3 м, а на
основу сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења.
-Објекти као што су: рудници, каменоломи, кречане, циглане, индустријске зграде, постројења и
други слични објекти не могу се градити у заштитном пружном појасу ближе од 50 метара
рачунајући од осе крајњег колосека.
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-У инфраструктурном појасу забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и изливање отпадних
вода.
-Не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови, извори јаке светслости или било који
предмети и справе које бојом, обликом или светлошћу смањују видљивост железничких сигнала или
које могу довсти у забуну раднике у вези значења сигналних знакова.
-Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом је могуће
планирати пдо углом о 900, а изузетно се може планирати под углом не мањим од 600. Дубина
укопавања испод железничке пруге мора износити минимум 1,80 метара, меренo од коте горње ивице
прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода (продуктовода).
-Могуће је планирати друмске саобраћајице паралелно са пругом али тако да размак између
железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу псотавити сви уређаји и постројења
потребни за обављање саобраћаја на прузи и путу, стим да износи најмање 8 метара рачунајући од
осовине најближег колосека до најближе тачке горњег строја пута.
-Пре дефинисања саобраћајница у предметном плану, потребно је се за сваки планиран укрштај
градске и железничке инфраструктуре појединачно, прибави сагласност „Железнице Србије“ ад, што
је у складу са чланом 49. Закона о железници који гласи:  „Железница Србије“ ад одређују место
укрштања пута и пруге у складу са условима за  уређење простора и условима за безбедност
саобраћаја, у споразуму са управљачем некатегорисаних путева“.
-При изради техничке (пројектне) документације за градњу објеката у заштитном пружном појасу
као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод,
оптички и електроенергетски каблови и друго) инвеститор осносно његов пројектант је дужан да од
„Железнице Србије“ ад, Сектора за стратегију и развој, прибави услове за пројектовање и сагласност
на пројектну документацију за градњу у заштитном појасу у коридору железничке пруге, а у складу
са Законом о железници (Службени гласник РС број 45/2013) и Законом о безбедности у
железничком саобраћају (Службени лист СРЈ број 60/98).

►◄

II.2.2. Правила грађења за целину I Радна зона са реком Савом

1. 2.
1.-2.Робно-транспортни центар Шабац (некадашња Слободна зона Шабац)

Основне карактеристике ове целине су да представља источни, највећим делом неизграђен
део најстарије радне зоне Шапца, где су планским документима вишег реда и стратешким
документима Града планирани привредни и инфраструктурни објекти регионалног и
националног значаја (лука, нова железничка пруга, слободна зона, логистички центар и др.).
Источна радна зона обухвата делове катастарских општина Шабац, Јеленча и Мишар, а у границама
обухвата ПГР „Мишар“ заузима северни део обухвата Плана, односно, северни део КО Мишар,
између државног пута I реда и пута за Орашац и реке Саве. На овом подручју се обављају
разноврсне привредне активности: складиштење и претовар терета, слободна зона,
царинарница; грађевинска делатност, производња, бетона, асфалта, бетонске галантерије;
дробљење, сепарација, депоновање и продаја песка, шљунка и камена; сакупљање,
разврставање, прерада отпада и поновна употреба разврстаних материјала; прерада и
конзервирање меса; откуп и складиштење дувана; производња влажних и папирних марамица,
салвета и других производа од папира; прерада дрвета, производња и продаја намештаја;
производња предмета од пластике; трговина металима и металним рудама, намештајем; увоз,
дистрибуција, изнајмљивање, трговина производима за индустрију, грађевинарство,
домаћинства; и друге. Ова целина је делимично опремљена инфраструктуром. Индустријским
колосецима је прикључена на железничку пругу Рума- Шабац- Лозница, а деоница државног пута је
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изграђена са четири коловозне траке. Планирани просторни обухват радне зоне се заснива на
ширењу дуж реке Саве и орашачког пута до границе КО Мишар.

1. 2.
1.Започета изградња лучког базена; 2.Неизграђено земљиште у радној зони;

У оквиру овог дела Источне радне зоне планирана је већа површина за изградњу нове луке
(на km 101 нове стационаже реке Саве, према плану обележавања из 2009.године) и мултимодалног
чвора на обали Саве, са базеном за пристајање бродова, у функцији привреде. Према претходној
студији оправданости за нову међународну луку Шабац, само ова локација на територији града
Шапца испуњава техничке услове за изградњу луке, тј. одговара захтевима новог модерног
центра за промет терета.. Током 1991. и 1992. године на овој локацији су изведени радови на
изградњи лучког базена, али обале базена нису формиране као оперативне обале луке. Планирана је
изградња нове железничке пруге Шабац- Обреновац, а у оквиру радне зоне планиран је коридор за
будућу пругу, као и површина за потребе ранжирне станице, индустријских колосека, железничких
стајалишта и др. У радној зони се налази депонија пиритне изгоретине, планирана за санацију и
рекултивацију, групације стамбених објеката, који се могу задржати до реализације планиране
намене, уз могућност инвестиционог одржавања и насељско гробље, за које је планирано проширење
на парцелу МЗ. У оквиру целине I могућа је изградња мањег аеродрома, привредне, пословне и
туристичке  намене и/ или хелиодрома.

Река Сава је физички, просторно, али и функционално везана за радну зону, пловним
путем и будућом луком, а Мишарска ада, као будућа зона спорта и рекреације, оствариће
функционалне везе са радном зоном преко пословног туризма.

После изградње луке, нове железничке пруге и нових саобраћајница, потенцијали за
развој овог дела радне зоне битно ће се побољшати, што ће омогућити промену структуре и
интензитета коришћења простора.

II.2.2.1. Општа правила грађења за целину I Радна зона са реком Савом

КАРАКТЕРИСТИЧНЕ
ЗОНЕ,

ПОДРУЧЈА,
ЛОКАЦИЈЕ

И
КОРИДОРИ

~У оквиру целине I издвојене су следеће зоне, подручја, локације и
коридори:
Привредне зоне
(IИ1,2) Зона индустрије и грађевинске делатности;

-(Д) Подручје могуће сепарације и формирања депонија песка, шљунка и
камена;

(IЛ1,2,3) Зона луке са интермодалним терминалима- логистички центар;
-(IЛ1) I фаза- лука, слободна зона, робно- транспортни центар;
-(IЛ2) II фаза- проширење луке робно-транспортне зоне;
-(IЛ3) III фаза- проширење луке и робно-транспортне зоне;
-(Ц) Царинарница Шабац;
-(С) Подручје санације и рекултивације депоније пиритне изгоретине;
-(СРЗ) Постојеће становање у радној зони;

(IП)- Пословна, услужно- комерцијална зона;
-Подручје саобраћајних терминала;

Комунална зона насеља
(IК1) Постојеће гробље;
(IК2) Зона проширења гробља;
Зелене површине
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-(З1) Заштитно зеленило око гробља;
-(З2) Јавно зеленило и комуналне делатности (резервна површина МЗ);
-(З3) Вегетација речне обале (водно земљиште);
-Линеарне зелене површине у регулацији саобраћајница;

Рекреативне површине
(IР1) Мишарска ада- зона спорта и рекреације;

-Подручје рекреације на води;
(IР2) Комерцијално- услужна зона у функцији рекреације;
Водно земљиште
(IВ1) Река Сава- водена површина;

-Река Сава- пловни пут;
-Река Сава- уређена обала;

(IВ2) Мелиорациони канали
Инфраструктура

-Коридор планиране железничке пруге;
-Постојећи индустријски колосеци;
-Саобраћајнице (постојеће и планиране;
-Орјентациони коридори саобраћајница за које је обавезна израда ПДР-а

или су у зонама обавезне израде ПДР-а;
-Јавни паркинг за путничка возила;
-Трафо станице (парцеле).

ПОДРУЧЈА
ИЗГРАДЊЕ
ПОСЕБНИХ
САДРЖАЈА

~Подручја изградње посебних садржаја дефинишу простор који обухвата
више зона или њихових делова у којима се могу градити или формирати
посебни, специфични садржаји или развијенији облици постојећих и
планираних садржаја, чија изградња је омогућена плановима вишег
реда, али у овом тренутки не може бити конкретизована и прецизно
дефинисана у смислу локације, потребног земљишта и реализације у
планском периоду, па је из тих разлога оријентационо планирана. Ови
специфични садржаји и напреднији облици организовања пословања,
повезивањем различитих делатности и објеката на једном простору ће
допринети укупном развоју и функционисању целине I и сваке зоне
појединачно, као и омогућити бржи привредни развој подручја града Шапца.
~Планом су дефинисана следећа подручја:
-подручје саобраћајних терминала (ранжирна станица, железничка
станица/ стајалиште, интермодални терминали), дуж трасе будуће
железничке пруге; и
-подручје изградње/ формирања будућег логистичког центра, које
обухвата све три фазе изградње луке.

ИЗГРАДЊА
ПОСЕБНИХ
ОБЈЕКАТА

~Дозвољена је изградња транспортних система (подземних и надземних)
и индустријских колосека у оквиру сваког комплекса и између
комплекса у оквиру радне зоне;

ИНФРАСТРУКТУРА ~Развој и функционисање радне зоне условљен је изградњом и
функционисањем планиране инфраструктуре. Поред изградње луке и
интермодалних терминала, чишћења и одржавања пловног пута, велики
значај ће имати:
-изградња нове железничке пруге Београд- Обреновац- Шабац; Планом је
резервисан коридор ширине 50м за потребе изградње пруге, чија ће се
прецизна траса дефинисати планом детаљне регулације; У овом коридору,
као и у зони саобраћајних терминала, планом детаљне регулације ће се
дефинисати ранжирна станица, железничка станица/ стајалиште,
интермодални терминали и други објекти у функцији железнице, претовара и
транспорта;
-постојећи индустријски колосеци се задржавају, али се могу градити и
нови у складу са потребама корисника простора;
-за потребе друмског саобраћаја планиране су две главне саобраћајнице
правца север- југ, до реке Саве; дуж речне обале је задржана траса (према
катастарском стању) постојеће саобраћајнице, али се ова траса може мењати
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при изради планова детаљне регулације за II и III фазу изградње луке;
саобраћајнице у источном делу су пратиле катастарско стање атарских
путева, а могуће су измене ових саобраћајница, при изради планова
детаљне регулације за изградњу пруге, луке и других планираних
садржаја; Планом су предложени и орјентациони коридори нових
саобраћајница, за које је обавезна израда ПДР-а или су у зонама обавезне
израде ПДР-а; Ови коридори саобраћајница се, при изради ПДР-а могу
укидати, померати, измештати, односно прецизно дефинисати; Остале
јавне саобраћајнице, које нису дефинисане или предложене Планом
генералне регулације, дефинисаће се при изради планова детаљне
регулације;
-за потребе електроенергетске инфраструктуре планиране су две локације за
веће трафостанице, које захтевају сопствене парцеле: постојећа локација, у
источном делу, која се задржава и нова локација у западном делу, испод
постојећег и планираног далековода.

СТАТУС
ЗАТЕЧЕНИХ
ОБЈЕКАТА

~У оквиру целине I, и планираних зона, означена су подручја, парцеле и
објекти, који нису компатибилни са планираном наменом површина и морају
се уклонити или извршити други претходни радови пре привођења простора
намени утврђеној Планом. Овај услов се односи на следеће површине и
објекте:
-Подручје санације депоније пиритне изгоретине (С); по завршетку
експлоатације, неопходно је извршити санацију овог простора, чија коначна
намена ће се дефинисати планом детаљне регулације, у складу са наменом
дефинисаном овим планом;
-Постојеће становање у радној зони (СРЗ), се налази дуж државног пута Iб
реда, дуж орашачког пута и поред реке Саве; Мањи број објеката становања
социјално угрожених категорија становништва се налази на самој обали
Саве, између реке и пута и поред депоније пиритне изгоретине; Ови објекти
се могу задржати до реализације планираних решења, уз могућност
инвестиционог одржавања; За привођење простора планираној намени
неопходно је претходно измештање/ уклањање ових објеката.

ЗАШТИТА
ПРОСТОРА

-
ПОСЕБНИ
УСЛОВИ

ИЗГРАДЊЕ
-

ПОДРУЧЈА
ЗАБРАЊЕНЕ

И
ОГРАНИЧЕНЕ

ИЗГРАДЊЕ

~У циљу заштите археолошких локалитета водотока и инфраструктурних
објеката, у оквиру планираних зона дефинисана су посебна подручја (делови
зона) у којима се због постојећих и планираних инфраструктурних објеката и
значаја самог терена, Планом прописују посебни усклови изградње,
изградња ограничава или забрањује. У оквиру целине I то су:

-Подручје претходних заштитних археолошких истраживања на
локалитету (2)- Ћерамидиште;
-Потенцијално археолошко налазиште на локалитети (1)- Ћерамидиште;
-Заштитна зона постојећег магистралног гасовода (по 30м обострано)-
зона забрањене изградње, ширине 60м;
-Заштитна зона постојећег и планираног далековода 110kV (15+30+15м)-
зона ограничене изградње, ширине 60м;
-Коридор планиране железничке пруге; У оквиру дефинисаног коридора
за изградњу нове пруге (ширине 50м), забрањена је било каква изграња, до
доношења плана детаљне регулације, којим ће се дефинисати конкретна
траса и објекти железничке инфраструктуре; Инфраструктурни појас је
земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25м, рачунајући од осе
крајњих колосека који функционално служе за употребу, одржавање и
технолошки развој  капацитета инфраструктуре; У инфраструктурном појасу,
осим у зони пружног појаса, изузетно се могу градити објекти који нису у
функцији железничког саобраћаја, а на основу издате сагласности
управљача инфраструктуре, уколико је изградња тих објеката предвиђена
урбанистичким планом локалне самоуправе која прописује њихову
заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере заштите тих објеката; У
инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови
ниског напона за осветљење, телеграфске и телефонске ваздушне линије и
водови, трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења,
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канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења, на
основу издате сагласности управљача инфраструктуре; Заштитни пружни
појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100м, рачунајући
од осе крајњих колосека; У заштитном пружном појасу, на растојању
мањем од 50м од осе крајњег колосека, не могу се градити објекти као
што су: рудници, каменоломи, кречане, циглане, индустријске зграде,
постројења и други слични објекти.
~На затеченим објектима у заштитним зонама, ако није другачије
наведено за сваку зону појединачно, могуће је само инвестиционо
одржавање објеката.

СТЕПЕН
КОМУНАЛНЕ

ОПРЕМЉЕНОСТИ
КОЈИ

ЈЕ
ПОТРЕБАН

ЗА
ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЦИЈСКЕ
И

ГРАЂЕВИНСКЕ
ДОЗВОЛЕ

~Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан

за издавање локацијске и грађевинске дозволе у оквиру целине I
подразумева:
-обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини, која је изграђена или
планирана за изградњу;
-омогућено прикључење објеката на електо енергетску мрежу;
-могућност прикључења на водоводну и канализациону мрежу; у случају
немогућности правовремене реализације коначног решења, коришћење
привремених решења снабдевања водом и одвођења отпадних вода, уз
обавезно поштовање услова и мера заштите животне средине и то:
снабдевање водом се може решити и преко бушених бунара, уколико вода
задовољава потребе технолошког процеса за који се користи; одвођење
отпадних вода се може вршити у водонепропусне септичке јаме или у
реципијент, уз претходно пречишћавање до прописаног квалитета.
~Уколико не постоји могућност прикључења на електроенергетску
мрежу (Мишарска ада) снабдевање се може решити употребом обновљивих
извора енергије (фотонапонски колектори, мали ветрогенератори);
~Прикључење на електроенергетску инфраструктуру није обавезно за
објекте који ће имати таква техничко- технолошка решења која ће
обезбедити снабдевање енергијом независно од комуналне инфраструктуре
(употребом агрегата или обновљивих извора енергије), уз поштовање свих
еколошких стандарда.

II.2.2.2. Посебна правила грађења за целину I Радна зона са реком Савом

II.2.2.2.1. (IИ1,2) Зона индустрије и грађевинске делатности

Думача- дробљење камена и сепарација

ЦЕЛИНА I
(IИ1,2)
ЗОНА ИНДУСТРИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ДЕЛАТНОСТИ

IИ1-Западни блок
IИ2- Источни блок
Подручје саобраћајних терминала
(Д)Подручје могуће сепарације и формирања
депонија песка, шљунка и камена
(СРЗ) Постојеће становање у радној зони
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Станице за снабдевање горивом
ПРAВИЛA УРEЂEЊA

~Ова зона обухвата два блока (И1- И2), у западном и средишњем делу целине I, који су међусобно
раздвојени I фазом изградње луке (Л1); Заступљене су следеће делатности: грађевинска делатност,
производња грађевинских производа, сепарација и депоновање песка и шљунка и камена,
рециклажа, прехрамбена индустрија, складиштење и др.  Највећи део простора је неизграђен;
~У западном делу зоне – западни блок (И1) налази се индустријски колосек, који води до РТЦ-а,
трафостаница и објекти следећих компанија: Думача, Мачва – кланица, Iнтеркоп, Пирамида 72,
Metal hemiko internacional, Пирамида нит, Frigoterming, Ђолекс и Luka Export- import; Неколико
парцела поред државног пута се користи за становање, а остало земљиште је деградирано, обрасло
шибљем или се користи за депоновање шљунка и песка, Западном делу ове зоне припада и део
речне обале, која је неуређена. Поред државног пута се налазе парцеле са стамбеним и стамбено
пословним објектима (СРЗ). Планом је опредељено подручје у оквиру којег је могућа сепарација и
формирање депонија песка, шљунка и камена (Д), које већим делом обухвата постојеће зоне ових
активности.
~У делу зоне који се налази дуж орашачког пута- -источни блок (И2), изграђени су објекти
следећих компанија: Индустрије намештаја „Јела“, складиште дувана „Alliance one tobacco“, Инос-
Напредак (секундарне сировине) и Агрос- полимер, Поред пута се налазе парцеле са стамбеним
објектима (СРЗ), а  неизграђено земљиште се користи за пољопривредну производњу; Део простора,
дуж пруге у блоку И2, истевремено припада и „зони изградње саобраћајних терминала“, чије ће
се  конкретне локације, границе и намена прецизно дефинисати планом детаљне регулације;

~Дуж саобраћајница, које  раздвајају целине I и II, а ради заштите насеља од неповољних
утицаја радне зоне, дефинисана је граница изградње производних објеката, на растојању од 50м
од регулације саобраћајница; Дуж коридора будуће пруге дефинисана је и граница изградње
индустријских објеката (у заштитном пружном појасу), на растојању од 50м од осовине најближег
колосека.
СПРОВОЂЕЊЕ
~У западном делу зоне -западни блок (И1) спровођење ПГР-а ће се вршити обавезном израдом:
-плана детаљне регулације, за коридор будуће пруге и друмских саобраћајница и друге
инфраструктуре у оквиру коридора; и за простор између будуће пруге и реке Саве, јер је земљиште
неизграђено и неуређено;
- урбанистичких пројеката за појединачне комплексе у преосталом делу блока;
~За дефинисање трасе и услова за изградњу приступне саобраћајнице до „комерцијално-

услужне површине у функцији рекреације“ (IР2), обавезна је израда плана детаљне регулације.
~У делу зоне који се налази дуж орашачког пута- источни блок (И2) спровођење ПГР-а ће се
вршити обавезном израдом:
-плана детаљне регулације у оквиру подручја „саобраћајних терминала“ изузев на простору већ
изграђених комплекса и парцела између (према графичком прилогу „карта спровођења“); и
-урбанистичког пројекта у преосталом делу блока и на простору већ изграђених комплекса и
парцела између њих, у оквиру „подручја саобраћајних терминала“ (према графичком прилогу
„карта спровођења“).
~При изради урбанистичког пројекта обавезно је поштовање правила грађења дефинисаних
ПГР-ом;
~Имајући у виду постојеће облике својине на земљишту, недовршену приватизацију одређених
парцела некадашњих великих привредних компанија, немогућност сагледавања реалних потреба за
задржавањем постојећих индустријских објеката, као и потреба и планова компанија у оквиру ове
зоне, могућа је изградња нових јавних саобраћајница, ради обезбеђења прилаза реци Сави и
одвијања саобраћаја у радној зони. У том случају, за потребе изградње нових саобраћајница чије
трасе нису дефинисане  овим планом и других површина јавне намене (јавни паркинг и др.)
обавезна је израда плана детаљне регулације.
~Потребу израде студија о процени утицаја на животну средину за појединачне пројекте
(објекте и комплексе), утвриће надлежни орган градске управе, на основу поднетог захтева за
одлучивање о потреби процене утицаја конкретног пројекта на животну средину, на основу
Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 114/08);
~Пре реализације планираних решења, неопходно је извршити измештање
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постојећег/затеченог становања у радној зони (СРЗ).
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења примењују за сваки привредни комплекс који чини
јединствену функционакну целину, заједно са свим пратећим и помоћним објектима, а који
функционише или се планира на једној или више катастарских парцела, које су у истом
власништву. То значи да дефинисани параметри (прописане минималне вредности) морају бити
задовољени у оквиру максималних дозвољених могућности, при свакој новој изградњи
(доградњи), при чему се ови параметри могу применити на:
-једној парцели, уколико се цео привредни комплекс (погон) планира на једној парцели;
-на више катастарских парцела, уколико се привредни комплекс планира на више катастарских
парцела које су у истом власништву; у том случају се потребе за паркирањем, озелењавањем и др.
могу задовољити у оквиру комплекса.
Нaмeнa
oбjeкaтa

~У oвoj зoни je мoгућa: индустриjскa прoизвoдњa, производња за потребе
грађевинарства, складишта, сeрвиси, услужнe и комерцијалне дeлaтнoсти и
друге кoмпaтибилнe нaмeнe. Становање није дозвољено, а постојеће становање у
радној зони (СРЗ) се измешта. Ниje прeпoручљивa прoизвoдњa прeхрaмбeних
прoизвoдa. Близина будуће луке је повољна за производњу која захтева велики обим
транспорта. Основна намена зоне је: индустријска производња, производња и
складиштење грађевинских производа и материјала, са пратећим пословно-
административним активностима и објектима, техничким, помоћним и
сервисним службама (технички преглед возила, прање возила, снабдевање горивом
и сл.) и др.
~Дозвољене су следеће делатности:
-прерађивачка индустрија са потенцијално неповољним утицајем на суседне
објекте у оквиру подсектора: прерада дрвета и производи од дрвета; производња
хемикалија, хемијских производа и вештачких и синтетичких влакана; производа од
гуме и производа од пластичних маса; производа од осталих неметалних минерала;
основних метала и стандардних металних производа; машина и уређаја;
електричних и оптичких уређаја; саобраћајних средстава и други подсектори и гране
прерађивачке индустрије; производња прехрамбених производа и пића, се не
препоручује;
-сервиси за поравку теретних и путничких возила, пољопривредне механизације,
машина и др.;
-трговина на велико и мало (продаја огрева, стоваришта грађевинског материјала,
станице за снабдевање горивом, продаја путничких возила, трговина отпацима,
сакупљање и сортирање и др.);
-магацински и складишни простор, депоније шљунка песка и камена (у оквиру
зоне за сепарацију и депоновање шљунка песка и камена);
-пословне функције и услуге: представништва, агенције, пошта, пројектовање,
инжењеринг, посредовање, рекламе и пропаганда, изнајмљивање возила, машина,
опреме и др.;
-енергетски и комунални објекати и постројења.
-саобраћајни терминали, пакинзи и гараже за теретна и путничка возила и
аутобусе; и др.
~У оквиру зоне је могуће изградња: нових саобраћајница, објеката и мрежа
водопривредне, енергетске и комуналне инфраструктуре, зелених површина,
хелиодрома, мањег аеродрома за привредне потребе и других објеката
компатибилних са претежном наменом.
~Могућа је изградња објеката оних делатности чији се неповољни утицаји на
воду, ваздух, земљиште и бука, могу неутралисати унутар објеката, односно
комплекса;
~Не препоручује се индустријска производња прехрамбених, фармацеутских и
других производа, као и друге активности које су осетљиве на неповољне
утицаје из окружења.
~Постојећи објекти прехрамбене индустрије могу се задржати, без могућности
проширења капацитета и строгу примену мера заштите животне средине,
дефинисаних Студијом о процени утицаја на животну средину.
~Производни објекти се могу градити само до дефинисане „границе изградње
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производних објеката“, односно на минималном растојању од 50,0м од регулационе
линије државног (ул. Маршала Тита) и орашачког пута (ул. Филипа Вишњића).
~Планом је дефинисано подручје (које се поклапа са постојећим стањем на терену)
у оквију којег је могуће постављати објекте и постројења за дробљење и сепарацију
камена, шљунка и песка и вршити њихово депоновање (Д).
~Становање је забрањено.

Прaвилa
пaрцeлaциje

~Минимална површина парцеле је 25,0а. Мaксимaлнa пoвршинa ниje oгрaничeнa.
~Затечене  парцеле које су мање од 25,0а морају се посматрати као део комплекса
истог власника (уколико исти има више парцела).
~На постојећим парцелама и парцелама од чијих се делова формирају
површине јавне намене, а које су мање од 25,0а и које нису део већег комплекса
истог власника, могућа је изградња под следећим условима:
-да минимална површина парцеле износи 15,0а, минимална ширина фронта 20м;
-да се парцела већим делом налази у појасу између границе изградње производних
објеката и регулационе линије државног, односно орашачког пута;
-да парцела има директан приступ на јавни пут;
-могу се градити само пословни, услужни и комерцијални објекти, са мањим
магацинима и складишним простором;
-да се на парцели испоштују сва друга правила дефинисана за ову зону (индекс
заузетости и изграђености, паркирање, зеленило и др.);
~Изузетно, на парцелама које су мање од 15,0ари могућа је изградња под
следећим условима:
-да минимална површина парцеле није мања: од 10,ари за нове објекте а минимална
ширина фронта од 20м; и 7,0ари, за изграђене објекте претежне или компатибилне
намене, а минимална ширина фронта од 15м, где је могућа реконструкција и
доградња до дефинисаних параметара;
-да се парцела већим делом налази у појасу између границе изградње производних
објеката и регулационе линије државног, односно орашачког пута;
-да парцела има директан приступ на јавни пут;
-могу се градити само пословни, услужни, јавни и комерцијални објекти;
-да се на парцели испоштују сва друга правила дефинисана за ову зону (индекс
заузетости и изграђености, паркирање, зеленило и др.);

Ширина
фронта

~Минимална ширина фронта за изградњу објеката износи 20,0м;

Приступ
комплексу,
пaрцeли

~Сваки привредни комплекс (кији чине једна или више катастарских парцела)
мора имати директан приступ на јавни пут или другу површину јавне намене,
минималне ширине 6,0м.
~Грађевинске парцеле у оквиру привредног комплекса, морају имати приступ
на јавни пут директно или преко друге парцеле истог власника, минимaлнe ширинe
6,0 м.
~Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Основни тип
изградње

~Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу,
у зависности од техничко- технолошких процеса и услова заштите.

Пoдзeмнe eтaжe ~Објекти могу имати подземне етаже, као и подземне
транспортне путеве између одређених објеката, ако не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе;
~Изградња подземне етаже је могућа уз обавезну примену
посебних грађевинских и техничких мера заштите од подземних
вода; Површина подземних етажа не улази у обрачун изграђености
парцеле;
~Подземне етаже, мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли
oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, уколико не угрожавају железничку
пругу, индустријске колосеке, интерне саобраћајнице, заштитни
појас зеленила у комплексу, трасе инфраструктуре и сл.;
~Грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa мора бити у грaницaмa
пaрцeлe.
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~Уколико постоји потраба могу се градити подземни
транспортни уређаји између појединих комплекса и суседних
зона.

Индeкс
зaузeтoсти

~Индекс заузетости на парцели може бити максимално 60%.
~Уколико парцеле чине јединствен привредни комплекс истог
власника, максимални индекс заузетости, се може применити
на цео комплекс, при чему свака парцела, која представља део
комплекса може имати већи или мањи индекс заузетости од планом
прописаног, али се урбанистичким пројектом мора обухватити
цео комплекс ради детаљне урбанистичко- архитектонске разраде.

Индeкс
изгрaђeнoсти

~Максимално 1,2

Грaђeвинскe
линиje

~Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних
грађевинских линија, уз услов да буду испоштовани урбанистички
показатељи и остала правила грађења.

Најмања
удaљeнoст oд
мeђa и других
објеката

~Удаљеност објеката (грађевинских линија новоизграђених
објеката или доградњи) од бочних и задње границе парцеле
одређује се према висини објекта, тако да износи најмање 1/3
висине објекта, као и минималној ширини слободног простора
која обезбеђује противпожарни пут, али не мање од 3,5м.
~Међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама/
комплексима износи најмање ½ висине вишег објекта и не може
бити мања од 3,5м, уз услов да се обезбеди противпожарни пут;
~Дозвољена су одступања уколико је суседна грађевинска
парцела функционални део јединственог привредног комплекса и
уколико је то условљено технолошким процесима на суседним
парцелама, што ће се дефинисати израдом УП-а или ПДР-а.
~Распоред и удаљеност објеката унутар сваког комплекса/ парцеле
зависи од технолошког процеса, услова противпожарне заштите и
заштите животне средине;
~Изградња објеката у низу може се дозволити ако то технолошки
процес производње захтева и ако су задовољени услови
противпожарне заштите.

Крoвoви ~Препоручују се коси кровови;
~На свим објектима је дозвољено постављање соларних
колектора; У том случају су могуће све врсте кровних
конструкција.

Пoдкрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.
Одвoђeњe
aтмoсфeрских
вoдa са објекта

~Одвођење атмосферских вода са кровних површина објеката,
није дозвољено преко суседних парцела;

Спрaтнoст ~Спратност се прилагођава делатностима и технолошким
потребама, уз поштовање правила за удаљеност објеката од међа;
~За управне зграде, односно анексни део објекта до улице,
максимална спратност је: По+П+2+Пк;

Архитектонско-
грађевинска
структура и
обрада

~Грађевинска структура је стандардна; објекти морају имати
архитектонске одлике своје намене; Објекти треба да буду
функционално и савремено опремљени, уз примену савремене
технологије;

Пaркирaњe ~Пaркирaњe путничких вoзилa сe регулише у oквиру појединачних комплекса и
то: 1 паркинг место на 20 запослених; Уколико није могуће прецизно одредити
број запослени, применити норматив: за производни, магацински и индустријски
објекат- 1ПМ на 200м2 корисног простора; Паркирање предвидети изван
производно- манипулативног дела комплекса, у непосредној близини улаза.
~Паркирање теретних возила се регулише у оквиру појединачних комплекса, а
број паркиг места зависи од обима и врсте транспорта за потребе делатности
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комплекса;
~Уколико не постоје просторне могућности да се паркирање у потпуности обави у
оквиру појединачних комплекса мора се обезбедити на нивоу зоне и уз сагласност
више власника; Могуће је формирање заједничког паркинга за више комплекса у
оквиру кога је неопходно обезбедити потребан број паркинг места за аутобусе, за
организовани превоз запослених; У том случају урбанистичко- техничка
документација за изградњу привредног комплекса и заједничког паркинга
мора се радити истовремено, а простор за паркирање се мора обезбедити пре
почетка рада комплекса;

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

~Обавезно је формирање незастртих зелених површина, са природном или
вештачком (посађеном) вегетацијом  на минимално 20% површине парцеле,
односно комплекса;
~Уколико више парцела чине јединствен привредни комплекс истог власника,
минималних 20% зеленила, се може обезбедити на нивоу целог комплекса, при
чему свака парцела, у комплексу може имати већи или мањи проценат зеленила, од
планом прописаног, али се урбанистичким пројектом мора обухватити цео
комплекс ради детаљне урбанистичко- архитектонске разраде;
~За већ изграђене комплексе/ парцеле, у оквиру којих, није обезбеђено  20%
зеленила, не може се дозволити изградња нових, доградња и надзиђивање објеката;
~Изузетно, уколико се врши уређење  изграђеног комплекса, може се дозволити
изградња, доградња и надзиђивање објеката искључиво у циљу побољшања услова
заштите животне средине, санитарних и безбедоносних услова (инсталирања
нове опреме за производњу, за пречишћаавње отпадних гасова, за увођење
рециркулације воде у технолошки процес и сл.), уз обезбеђење минимално 10%
зелених површина;
~Избор зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoрa бити у склaду сa услoвимa живoтнe
срeдинe у радној зoни.
~Обавезно је формирање заштитне тампон зелене зоне у оквиру сопствених
привредних комплекса (парцела) према јавним површинама и другим наменама
(вегетација речне обале и река Сава, државни пут и друге саобраћајнице и др.) у
ширини од 5,0м (вишередни и вишеспратни зелени појас). Уколико то није могуће,
ако постоје изграђени објекти са грађевинском дозволом, зелени појас ће се у том
делу прекинути. Ако просторне могућности не дозвољавају задату ширину, обавезно
је формирање тампон заштитне зелене зоне ширине од 2,0м.
~Према „комерцијално- услужној површини у функцији рекреације“ (IР2),
обезбедити заштитни зелени појас минималне ширине 5,0м у оквиру граничних
парцела у „зони индустрије и грађевинске делатности“

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

~Дoзвoљaвa сe реконструкција, адаптација, доградња и нaдзиђивaњe пoстojeћих
oбjeкaтa, изузев постојећег становања у радној зони (СРЗ), укoликo је тo у складу са
планираном наменом зоне и нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких
пaрaмeтaрa; Могуће је рушење постојећих објеката и изградња нових;
~На објектима постојећег/ затеченог становања у радној зони (СРЗ), могуће је
само инвестиционо одржавање, до привођења простора планираној намени.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

~На парцели се може градити више објеката основне и пратеће намене.
~У oквиру претежне намене дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe
(мaгaцини, нaдстрeшницe, изложбени простор за производе, пoтрeбнa пoстрojeњa и
oпрeмa, инфрaструктурни oбjeкти и сл.).
~У оквиру сваком привредног комплекса могућа је изградња интерних
саобраћајница и платоа у складу са функционалним и технолошким потребама и
противпожарним захтевима; Интерне саобраћајнице треба да испуњавају услове
прописане Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице
и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од
пожара („Сл.лист СРЈ, бр. 30/91).
~Све интерне саобраћајнице које омогућују везу са производним и складишним
објектима предвидети за тешко саобраћајно оптерећење и са хоризонталним
елементима трасе за несметани пролазак тешких теретних возила.
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~Код оивичења саобраћајница, због коришћења манипулативних средстава,
потребно је на прелазу између платоа и саобраћајнице предвидети упуштени
ивичњак, ради лакше манипулације;
~Предвидети систем решетки, канала и ригола за одвођење површинских вода са
саобраћајних површина и платоа у комплексу и њихов третман на сепаратору масти
и уља.
~Дозвољена је изградња транспортних система (подземних и надземних) и
индустријских колосека у оквиру сваког комплекса и између комплекса у
оквиру радне зоне;

Посебни
објекти

~Дозвољава се изградња посебних објеката, који се не урачунавају у БРГП, као
што су инфраструктурни објекти: фабрички димњаци, ветрењаче, водоводни
торњеви и др.;
~Могућа је изградња подземних и надземних/ваздушних транспортних
система/веза,  цевовода,  и сл., између појединих комплекса/ парцела и између зона.
~Могућа је доградња постојећих и изградња нових индустријских колосека.
~Ови посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по
безбедност и да не ометају функционисање осталих објеката.

Огрaђивaњe
пaрцeлa

~Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe
висинe 2,20м; Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe;

Заштита
животне
средине,
технички,
санитарни и
безбедоносни
услови

~Основни услови заштите животне средине се остварују применом мера заштите,
уређем простора, реконструкцијом и изградњом објеката у складу са правилима
уређења и грађења, техничким и санитарним прописима и прикључењем на
насељску инфраструктуру, као и уређењем јавних саобраћајних површина на
локацији;
~У оквиру сваког комплекса обезбедити одговарајући простор и неопходну опрему
за сакупљање, разврставање, примарну селекцију, привремено чување и одношење
различитих отпадних материја (комунални, амбалажни, технолошки отпад, отпад
од чишћења сепаратора масти и уља и др.). Простор за одлагање комуналног отпада
предвидети поред интерних саобраћајница.
~Обезбедити контролисани прихват потенцијално зауљене атмосферске воде са
интерних саобраћајница, манипулативних површина и паркинга, као и њен третман
у таложнику/ сепаратору масти и уља, којим се обезбеђује да квалитет пречишћених
вода задовољи критеријуме прописане за испуштање у јавну канализацију или
реципијент (II класа водотока-река Саве).
~Фекалне отпадне воде прикључити на фекалну градску канализациону мрежу;
~Објектима  се мора обезбедити адекватан прилаз за противпожарна возила, а
уколико је потребно и противпожарни пут око објеката, минималне ширине 3,5м за
једносмернo и 6,0м за двосмерно кретање возила и потребна хидрантска мрежа;
~У западном блоку (И1), према реци Сави обавезно је формирање заштитног
зеленог појаса; Заштитни зелени појас реке Саве износи 50м од линије средњег
водостаја;
~Обавезно је поштовање заштитних зона железничких колосека у складу са
Законом о железници („Сл.гласник РС“, бр. 45/2013);
~Сва неопходна заштитна одстојања -од суседа, појасеви зеленила и др., морају се
остварити унутар саме парцеле/ комплакса.
~Основни безбедоносни услови везани су за примену сеизмичких прописа,
противпожарних прописа услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код
пројектовања и изградње објеката; Код инвестиционих радова неопходно је
извршити геомеханичка истраживања.

(Д) ПОДРУЧЈЕ МОГУЋЕ СЕПАРАЦИЈЕ И ФОРМИРАЊА ДЕПОНИЈА ПЕСКА, ШЉУНКА
И КАМЕНА
~Подручје могуће сепарације и формирања депоније песка, шљунка и камена (Д) планирано је у

западном блоку (IИ1), на простору, где се ове активности већ одвијају. Ово подручје је подељено на
два дела планираним коридором железничке пруге. Северни део, између будуће пруге и реке Саве,
је неизграђен и неуређен и на овом подручју се ПГР спроводи обавезном израдом плана детаљне
регулације; Јужно од планираног коридора железничке пруге ПГР се спроводи обавезном израдом
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урбанистичког пројекта; При изради урбанистичког пројекта обавезно је поштовање правила
уређења и грађења дефинисаних у ПГР за ову зону;
~При детаљној разради појединачних локација предвидети мере заштите животне средине, посебно
заштите од буке, прашине и др.
~Поред општих правила за изградњу која важе за ову зону, код комплекса за сепарацију
неметалних  сировина важе и следећи услови:
-поред објеката основне намене могућа је изградња и помоћних објеката у њиховој функцији;
-максимални проценат заузетости земљишта свим изграђеним садржајима (објекти, приступне,
манипулативне, паркинг површине и сл.) је 60%;
-спратност објеката је П;
-у оквиру предметног подручја није дозвољена експлоатација минералних сировина.
~Према Закону о рударству и геолошким истраживањима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011),
процес сепарације песка, шљунка и камена, као и процес примарне прераде камена, сматра се
припремом минералних сировина, а објекти и постројења који служе за сепарацију песка, шљунка
и камена, сматрају се рударским објектима, постројењима и уређајима.
ПОДРУЧЈЕ САОБРАЋАЈНИХ ТЕРМИНАЛА
~Подручје саобраћајних терминала обухвата шири појас са обе стране планиране железничке пруге
у којем је примарна изградња железничких и других терминала.
~Упоредо са изградњом нове пруге, неопходно је изградити и ранжирну станицу и друге
терминале, у оквиру «подручја саобраћајних терминала». У овом подручју је могућа изградња
терминала за пријем и отпрему «Hucke-pack“ транспортних јединица и контејнера, који се
допремају или отпремају железничким или друмским средствима транспорта; На овом простору се
могу пружати и додатне (пратеће) услуге (управне, административне, угоститељске и сл.) и
градити потребни објекти.
(СРЗ) ПОСТОЈЕЋЕ СТАНОВАЊЕ У РАДНОЈ ЗОНИ
~Постојеће становање у радној зони (СРЗ) се може задржати до привођења простора планираној
намени. На постојећим објектима могуће је само инвестиционо одржавање.
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ
~У овој зони је могућа изградња станица за снабдевање горивом, а услови за изградњу су
дефинисани у оквиру тачке II.2.2.2.8.Инфраструктура.
~За интерне станице за снабдевање горивом у оквиру појединих комплекса, услови за изградњу
ће се дефинисати урбанистичким пројектом.

II.2.2.2.2. (IЛ1,2,3) Зона луке са интермодалним терминалима- логистички центар

1. 2.
Будућа лука у доступној техничкој документацији:1. Шема етапне изградње луке са два базенска
пристаништа  из претходне техничке документације; 2.Нова шема Луке Шабац из Претходне студије
изводљивости (2010.)
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1. 2.
1.Речни саобраћај на Сави; 2.Започети радови на изградњи базена луке;

ЦЕЛИНА I
(IЛ1,2,3)
ЗОНА ЛУКЕ
СА ИНТЕРМОДАЛНИМ
ТЕРМИНАЛИМА-
ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР

(IЛ1) I фаза- лука, слободна зона, робно- транспортни центар
(IЛ2) II фаза- проширење луке робно-транспортне зоне
(IЛ3) III фаза- проширење луке и робно-транспортне зоне
(Ц) Царинарница Шабац

СЛОБОДНА ЗОНА
Подручје саобраћајних терминала
Река Сава- уређена обала
(С) Подручје санације и рекултивације депоније пиритне изгоретине
(СРЗ) Постојеће становање у радној зони
(2) Подручје претходних археолошких истраживања
(1) Потенцијално археолошко налазиште
(3) Орјентационо подручје за постављање ознака или објеката
историјских локалитета
Заштитна зона постојећег и планираног далековода 110kV
(15+30+15м)

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Изградња луке са интермодалним терминалима и логистичког центра планирана је у три
фазе. Ова зона обухвата простор од државног пута, преко Царинарнице Шабац и РТЦ-а, до реке
Саве и низводно, имеђу Саве и планиране железничке пруге до границе КО Мишар, односно
обухвата све три фазе изградње и проширења луке и робно- транспортне зоне, као и део реке
Саве, са планираним уређењем речне обале.

~Прва фаза (IЛ1) је планирана на на простору између државног пута и реке Саве. На овом
простору се налазе: РТЦ Шабац са слободном зоном, Царинарница Шабац (Ц) и компаније: Колари,
Златне руке, Ingsoft 2009, Кемис и Јела. Северно од планиране трасе пруге започета је изградња
лучког базена. Простор је неуређен обрастао шибљем и коровом, а у депресије настале
експлоатацијом шљунка одлаже се комунални и други отпад. Речна обала је неуређена. На речној
обали је присутно становање социјално угрожених категорија становништва (СРЗ), а на простору
планираном за проширење царинарнице постојећe становање у радној зони (СРЗ). Планирано је
измештање постојећег становања.
~Нова међународна лука Шабац треба да омогући корисницима Луке све услуге, коришћењем
лучке инфраструктуре и изградњом објеката самих корисника, складишта, манипулативних
површина, производних и сервисних погона у оквиру лучког комплекса. У оквиру луке је могућа
изградња објеката за потребе лучких служби, јавних отворених и затворених складишта и других
објеката, које би градили корисници луке.
~Лука треба да има следеће основне садржаје и функције:
-претоварно- манипулативне садржаје и просторе за класичне системе транспорта (оперативна
обала- кеј, шински кран, железнички колосеци, саобраћајнице, паркиралишта и сл.);
-складишта и складишно- дистрибутивне, комерцијалне и производне функције;
-пословно- административни комплекс;
-технички комплекс за опслуживање транспортних, манипулативних и осталих средстава.
~Комплекс Царинарнице Шабац (Ц), је реализован на основу урбанистичког пројекта, али
површина комплекса не задовољава потребе; Планом се предвиђа проширење на парцеле
„становања у радној зони“ (СРЗ) и неизграђене парцеле у непосредној близини.
~Корисници Слободне зоне могу, у складу са Законом о слободним зонама («Сл.гласник РС», бр.
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62/2006) и уговором са привредним друштвом за управљање Зоном, у Зони обављати производњу и
пружати услуге, у складу са прописима. У оквиру I фазе изградње луке, планирано је и
проширење царинарнице Шабац (Ц). За потребе реализације овог проширења неопходно је
претходно измештање постојећег становања у радној зони (СРЗ), између РТЦ-а и државног пута Iб
реда;
~За другу (IЛ2) и трећу(IЛ3) фазу изградње луке са интермодалним терминалима и
логистичког центра резервисано је земљиште дуж реке Саве, низводно, до границе КО Мишар.
Земљиште је највећим делом неизграђено и користи се за пољопривредну производњу. На речној
тераси, поред Саве налазе се парцеле са становањем у радној зони (СРЗ), а јужно од депоније
пиритне изгоретине је заступљено становање социјално угрожених категорија становништва.
Становање није дозвољено у овој зони, а за постојеће становање је планирано измештање.
~Да би се активирала II и III фаза неопходно је претходно извршити: измештање постојећег
становања у радној зони и становања социјално угрожених категорија становништва (СРЗ);
претходна заштитна археолошка истраживања на локалитету 2. Ћерамидиште, према графичком
прилогу; и санацију и рекултивацију депоније пиритне изгоретине (С). Конкретна намена
простора депоније пиритне изгоретине и начин рекултивације ће се утврдити планом детаљне
регулације. У оквиру овог простора могућа је изградња хелиодрома или мањег аеродрома.

~У оквиру ове зоне дуж главних саобраћајница, које  раздвајају целине I и II, а ради заштите
насеља од неповољних утицаја радне зоне, дефинисана је граница изградње производних
објеката, на растојању од 50м од регулације саобраћајница, а дуж коридора будуће пруге
дефинисана је граница изградње индустријских објеката, на растојању од 50м од осовине
најближег колосека.
~Део простора планиран за другу и трећу фазу изградње луке, који се налази дуж будуће пруге,
припада истовремено и зони саобраћајних терминала (оријентационе границе приказане у
графичком прилогу бр. 8 «План поделе на целине и зоне и заштита простора»), чије ће се  конкретне
локације, границе и намена прецизно дефинисати планом детаљне регулације.
~Шири простор између постојећег пута и границе КО Мишар означен је као оријентациона зона у
оквиру које је могуће постављање објекта осматрачнице (3- Аустријска осматрачница), како
би се обележио овај историјски локалитет.
~Зона заштите постојећег и планираног далековода 110kV, означена је као зона ограничене
изградње.
СПРОВОЂЕЊЕ
~Изградња луке са интермодалним терминалима и логистичког центра у планираним
границама, одвијаће се у три фазе, према графичком прилогу «Подела на целине и зоне и заштита
простора». У складу с тим реализација планираних садржаја ће се одвијати у различитим
временским периодима. Приоритетна је реализација I фазе, која обухвата луку, слободну зону,

робно-транспортни центар и део речне обале и водотока (IЛ1).

~Спровођење ПГР-а на простору I фазе (IЛ1), вршиће се према «Карти спровођења», обавезном
израдом:
-урбанистичког пројекта: у комплексу РТЦ-а, до планираног коридора железничке пруге, где је
изградња вршена на основу старе планске документације (ГУП, ДУП); и на простору између
планираног коридора пруге, државног пута на југу и саобраћајнице Новопројектоване 26, на истоку;
-плана детаљне регулације: на простору северно од РТЦ-а, за коридор железничке пруге и
простор северно од планиране железничке пруге и уређење обале и корита реке Саве.
~Уколико се у оквиру дела зоне у којем се спровођење ПГР-а врши урбанистичким пројектом
појави потреба за изградњом нових саобраћајница или других површина јавне намене, услови
за изградњу ће се дефинисати планом детаљне регулације.
~Проширењу Комплекса Царинарнице Шабац (Ц), треба да претходи израда плана детаљне
регулације и измештање постојећег „становања у радној зони“ (СРЗ).
~Спровођење ПГР-а  на простору II и III фазе (IЛ2 и IЛ3), односно проширење луке, робно-
транспортне зоне и интермодалних терминала и формирање логистичког центра, вршиће се
обавезном израдом планова детаљне регулације. Јужни део простора II и III фазе, дуж планиране
пруге, припада и «подручју саобраћајних терминала», које је резервисано за потребе изграње
железничких и других терминала уз будућу пругу. Реализација ових фаза подразумева и уређење
речне обале и дела корита реке Саве, за потребе одвијања речног саобраћаја.
~Постојеће и планиране саобраћајнице, изузев ул. Савске (део правца север- југ) и
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Новопројектоване 26, могу се кориговарти и измештати у зависности од концепције уређења
будуће луке, интермодалних терминала и логистичког центра, трасе пруге и паралелне
саобраћајнице дуж пруге, положаја ранжирне станице, начина укрштања пруге и друмских
саобраћајница и др.
~Главни правци улица Савске и Новопројектоване 26, се задржавају, уз могуће корекције
трасе, што ће се дефинисати плановима детаљне регулације.

~Изградња нових саобраћајница у зонама (IЛ1, IЛ2 и IЛ3), предвиђеним за даљу урбанистичку
разраду, дефинисаће се плановима детаљне регулације.
~За реализацију II фазе (IЛ2) проширења луке и робно- транспортне зоне, неопходно је претходно
извршити:
-измештање постојећег становања у радној зони (СРЗ);
-претходна археолошка истраживања, према условима Завода за заштиту споменика културе;
~За реализацију III фазе (IЛ3) проширења луке и робно- транспортне зоне, неопходно је
претходно извршити:
-измештање постојећег становања у радној зони (СРЗ);
-санацију и рекултивацију депоније пиритне изгоретине (С).
~Заштитна зона постојећег и планираног далековода 110kV (15+30+15м), претставља зону

ограничене изградње у оквиру које се изградња врши према општим правилима дефинисаним за
заштиту инфраструктурних објеката.
~При изради урбанистичког пројекта обавезно је поштовање правила грађења дефинисаних
ПГР-ом;
~Могућа је изградња нових јавних саобраћајница, ради обезбеђења прилаза реци Сави и
одвијања саобраћаја у радној зони. За потребе изградње нових саобраћајница чије трасе нису
дефинисане  овим планом и других површина јавне намене обавезна је израда плана детаљне
регулације.
~Потребу израде студија о процени утицаја на животну средину за појединачне пројекте
(објекте и комплексе), утврдиће надлежни орган Градске управе,  на основу поднетог захтева за
одлучивање о потреби процене утицаја конкретног пројекта на животну средину, на основу
Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 114/08);
~Пре реализације планираних решења, неопходно је извршити измештање

постојећег/затеченог становања у радној зони (СРЗ).
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења примењују за сваки привредни комплекс који чини
јединствену функционакну целину, заједно са свим пратећим и помоћним објектима, а који
функционише или се планира на једној или више катастарских парцела, које су у истом
власништву. То значи да дефинисани параметри (прописане минималне вредности) морају бити
задовољени у оквиру максималних дозвољених могућности, при свакој новој изградњи
(доградњи), при чему се ови параметри могу применити на:
-једној парцели, уколико се цео привредни комплекс планира на једној парцели;
-на више катастарских парцела, уколико се привредни комплекс планира на више катастарских
парцела које су у истом власништву или чине јединствену функционалну целину; у том случају се
потребе за паркирањем, озелењавањем и др. могу задовољити у оквиру комплекса.
Нaмeнa
oбjeкaтa

~У овој зони је планиран: интермодални транспортни чвор и развој друмског,
железничког и речног интермодалног транспорта; терминали интерног транспорта;
складишни системи; паркинг простор; пратећи сервисни системи; и специјализовани
даваоци логистичких услуга; У зависности од технолошке шеме, зона ће имати у
свом саставу следеће групе објеката: лучке, железничке и друмске терминале са
опремом; робно транспортни део, са пратећим садржајима- логистички део;
слободну зону и индустријски део; У оквиру ове зоне могуће је организовати
производњу, дораду и паковање производа.
~Могућа је изградња: лучке инфраструктуре, отворених, затворени и
специјализованих складишта, манипулативних површина, интермодалних
терминала, производних и сервисних погона; ранжирне станице, железничких
колосека, друмских саобраћајница, паркинг простора за теретна возила и др. возила;
садржаја слободне зоне; пратећих функција (информационо- управљачких,
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царинских служби, шпедитерских делатности, берза транспорта, сервисирање и др.);
услужних делатности (осигурање, пошта, банка, трговина, ресторан, хотел и сл.); и
других објеката за потребе лучких служби, јавних отворених и затворених
складишта, производних и услужних, које би градили корисници луке, у зависности
од технолошке шеме.
~Лука треба да има следеће основне садржаје и функције:
-претоварно- манипулативне садржаје и просторе за класичне системе транспорта
(оперативна обала- кеј, шински кранови, железнички колосеци, саобраћајнице,
паркиралишта и сл.);
-складишта и складишно- дистрибутивне, комерцијалне и производне функције;
-пословно- административни комплекс;
-технички комплекс за опслуживање транспортних, манипулативних и осталих
средстава.
~Лучку инфраструктуру чине:
- Акваторија луке (унутрашња- базенска и спољна- речна); Акваторија луке се
састоји од базенског дела- унутрашње акваторије  и речног дела- спољне акваторије,
која ће се формирати ископом у форланду и кориту реке Саве; Базен на простору I

фазе (IЛ1), је делимично ископан;
- Територија луке је насута, нивелисана и консолидована површина терена
предвиђена за изградњу лучке инфраструктуре; Територију луке чини копнени део у
саставу лучког комплекса, која се састоји од лучке површине уз базен или
оперативну обалу и пратеће индустријско- комерцијано- пословне зоне у залеђу;
Локација са луком, као местом укрштања различитих видова транспорта треба да
постане велики комплекс у оквиру којег би се одвијале различите производне,
прерађивачке, складишне, комерцијалне и друге привредне активности, често
невезане за саму луку; Ова зона је намењена за компаније које имају потребу за
транспортном инфраструктуром, друмским и воденим транспортом;
- Оперативна обала- кеј и кејска површина са кранском стазом, железничким
колосецима и саобраћајницом;
- Лучке- интерне друмске саобраћајнице, површине и железнички колосеци; У
равни пристанишног платоа формирају се све саобраћајне површине и комуникације
(друмске, железничке и шине за кранове), које омогућују кретање мобилне
механизације и возила, паркиралишта за аутомобиле и камионе и др.;
-Спољне саобраћајне везе (друмска и железничка) за прикључење лучке, друмске и
железничке мреже на јавне мреже;
- Лучке инсталације (водовод, канализација, ел.ен. ТТ и др.).
~Робно- транспортни систем ове зоне, својим садржајима треба да омогући пружање
комплетних услуга локалног, даљинског и транзитног транспорта, свих видова и
технологија; обављање претоварних, сабирних, дорадних и дистрибутивних
функција, према захтевима ужег и ширег гравитационог подручја; и формирање
савременог пословно- информационог центра. Робно- транспортни систем може
имати следеће садржаје:
-контејнерски терминал, за пријем и отпрему контејнера речним, железничким и
друкским транспортом, претовар, одлагање и складиштење контејнера, пуњење и
пражњење контејнера, одржавање и др.;

Технологије транспорта
-складишни простор, који чине отворена и затворена складишта, као и складишта за
житарице;
-Ro- Ro (вид превоза у коме се средствима водног транспорта -бродовима, баржама и
сл., превозе комплетна средстава друмског саобраћаја, камиона или њихових делова,
приколица, полуприколица и сл.) терминал;
-Hucke-pack (комбиновани друмско- железнички транспорт, где се друмска возила
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или делови тих возила, на једном делу превозе средствима железничког транспорта)
терминал;
-паркинг за теретна возила, која чекају на утовар, дотовар, истовар, на улаз у
царински терминал, на сервисирање одржавање и др.; у склопу паркинга могућа је
изградња објеката за поправку и одржавање друмских возила;
-пратеће функције (пословно- управљачки центар, хотел, станицу за снабдевање
горивом, складиште резервних делова, радионицу и др.
-слободну царинску зону, са царинским складиштима
~У оквиру Царинарнице Шабац (Ц) могућа је изградња свих објеката за потребе
ове службе, укључујући и потребне терминале за царињење и инспекцијску контролу
робе.
~Основна делатност у оквиру слободне зоне је производња, док ће се
транспортно- транзитне и трговачке активности већим делом реализовати преко
осталих подсистема; Корисници Слободне зоне могу, у складу са Законом о
слободним зонама («Сл.гласник РС», бр. 62/2006) и уговором са привредним
друштвом за управљање Зоном, у Зони обављати производњу и пружати услуге, у
складу са прописима.
~Упоредо са изградњом нове пруге, неопходно је изградити и ранжирну станицу
и друге терминале, у оквиру «подручја саобраћајних терминала». У овом
подручју је могућа изградња терминала за пријем и отпрему «Hucke-pack“
транспортних јединица и контејнера, који се допремају или отпремају железничким
или друмским средствима транспорта; На овом простору се могу пружати и
додатне (пратеће) услуге (управне, административне, угоститељске и сл.) и градити
потребни објекти.
~У оквиру зоне је могуће изградња: нових саобраћајница, објеката и мрежа
водопривредне, енергетске и комуналне инфраструктуре, зелених површина,
хелиодрома, мањег аеродрома за привредне потребе и других објеката
компатибилних са претежном наменом.
~Производни објекти дуж државног пута (ул. Маршала Тита) могу се градити само
до дефинисане „границе изградње производних објеката“, односно на минималном
растојању од 50,0м од регулационе линије државног пута.
~У оквиру ове зоне је забрањено становање, односно изградња стамбених објеката,
осим апартманских јединица за привремени боравак чувара, радника дежурних
служби, пословних партнера и сл.

Прaвилa
пaрцeлaциje

~Минимална површина парцеле је 25,0ари. Мaксимaлнa пoвршинa ниje
oгрaничeнa.
~Затечене  парцеле које су мање од 25,0а морају се посматрати као део комплекса
истог власника (уколико исти има више парцела).
~На постојећим парцелама и парцелама од чијих се делова формирају
површине јавне намене, а које су мање од 25,0а и које нису део већег комплекса
истог власника, могућа је изградња под следећим условима:
-да минимална површина парцеле износи 15,0а, а минимална ширина фронта 20м;
-да се парцела већим делом налази у појасу између границе изградње производних
објеката и регулационе линије државног, односно орашачког пута;
-да парцела има директан приступ на јавни пут;
-могу се градити само пословни, услужни и комерцијални објекти, са мањим
магацинима и складишним простором;
-да се на парцели испоштују сва друга правила дефинисана за ову зону (индекс
заузетости и изграђености, паркирање, зеленило и др.);
~Изузетно, на парцелама које су мање од 15,0ари могућа је изградња под
следећим условима:
-да парцела није мања од 10ари, а ширина фронта од 20,0м.
-да се парцела већим делом налази у појасу између границе изградње производних
објеката и регулационе линије државног, односно орашачког пута;
-да парцела има директан приступ на јавни пут;
-могу се градити само пословни, услужни и комерцијални објекти;
-да се на парцели испоштују сва друга правила дефинисана за ову зону (индекс
заузетости и изграђености, паркирање, зеленило и др.);
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Ширина
фронта

~Минимална ширина фронта за изградњу објеката износи 20,0м

Приступи
пaрцeлaмa

~Сваки привредни комплекс (кији чине једна или више катастарских парцела)
мора имати директан приступ на јавни пут или другу површину јавне намене,
минималне ширине 6,0м.
~Грађевинске парцеле у оквиру привредног комплекса, морају имати приступ на
јавни пут директно или друге парцеле истог власника, минимaлнe ширинe 6,0 м.
~Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Основни тип
изградње

~Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу,
у зависности од техничко- технолошких процеса и услова заштите.

Подземне етаже ~Објекти могу имати подземне етаже, као и подземне
транспортне путеве између одређених објеката, ако не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе;
~Изградња подземне етаже је могућа уз обавезну примену
посебних грађевинских и техничких мера заштите од подземних
вода; Површина подземних етажа не улази у обрачун изграђености
парцеле;
~Подземне етаже, мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли
oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, уколико не угрожавају железничку
пругу, индустријске колосеке, интерне саобраћајнице, заштитни
појас зеленила у комплексу, трасе инфраструктуре и сл.;
~Грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa мора бити у грaницaмa
пaрцeлe.

Индeкс
зaузeтoсти

~Индекс заузетости на парцели може бити максимално 60%.
~Уколико парцеле чине јединствен привредни комплекс истог
власника, максимални индекс заузетости, се може применити
на цео комплекс, при чему свака парцела, која представља део
комплекса може имати већи или мањи индекс заузетости од планом
прописаног, али се урбанистичким пројектом мора обухватити
цео комплекс ради детаљне урбанистичко- архитектонске разраде.

Индeкс
изгрaђeнoсти

~Максимално 1,2

Грaђeвинскe
линиje

~Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних
грађевинских линија, уз услов да буду испоштовани урбанистички
показатељи и остала правила грађења.

Најмања
удaљeнoст oд
мeђa и других
објеката

~Удаљеност објеката (грађевинских линија новоизграђених
објеката или доградњи) од бочних и задње границе парцеле
одређује  се према висини објекта, тако да износи најмање 1/3
висине објекта, као и минималној ширини слободног простора
која обезбеђује противпожарни пут, али не мање од 3,5м.
~Међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама/
комплексима износи најмање ½ висине вишег објекта и не може
бити мања од 3,5м, уз услов да се обезбеди противпожарни пут;
~Дозвољена су одступања уколико је суседна грађевинска
парцела функционални део јединственог привредног комплекса и
уколико је то условљено технолошким процесима на суседним
парцелама, што ће се дефинисати израдом УП-а или ПДР-а.
~Распоред и удаљеност објеката унутар сваког комплекса/ парцеле
зависи од технолошког процеса, услова противпожарне заштите и
заштите животне средине;
~Изградња објеката у низу може се дозволити ако то технолошки
процес производње захтева и ако су задовољени услови
противпожарне заштите.

Крoвoви ~Препоручују се коси кровови;
~На свим објектима је дозвољено постављање соларних
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колектора; У том случају су могуће све врсте кровних
конструкција.

Пoдкрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.
Одвoђeњe
aтмoсфeрских
вoдa са објекта

~Одвођење атмосферских вода са објеката, мора се извести у
оквиру сопствене парцеле.

Спрaтнoст ~Спратност се прилагођава делатностима и технолошким
потребама, уз поштовање правила за удаљеност објеката од међа;
~За управне зграде, односно анексни део објекта до улице,
максимална спратност је: По+П+2+Пк;

Архитектонско
грађевинска
структура и
обрада

~Грађевинска структура је стандардна; објекти морају имати
архитектонске одлике своје намене; Објекти треба да буду
функционално и савремено опремљени, уз примену савремене
технологије;

Пaркирaњe ~Паркирање за теретна возила може се реализовати јединствено за целу зону,
односно поједине фазе или делове зоне; Препорука је да се површине за
паркирање лоцирају у близини „Hucke pack“ терминала, тако да се део паркинг
простора може, према потреби ангажовати за потребе смештаја и складиштења
товарних јединица „Hucke pack“ система;
~Основна функција паркинг простора је пријем, чување и опслуживање следећих
возила: која чекају на утовар, дотовар или истовар у неком од подсистема РТЦ-а ;
која чекају на улаз у царински терминал; у транзиту, која поред паркирања немају
других захтева; која чекају на сервисирање и одржавање; чије возно особље чека на
услугу у објектима пратећих функција; У склопу паркинга за теретна возила,
планирати и радионицу за оправку и одржавање друмских возила. Паркирање
теретних возила се може регулисати и у оквиру појединачних комплекса, а број
паркиг места зависи од врсте делатности;
~Пaркирaњe путничких вoзилa сe регулише у oквиру појединачних комплекса
или заједничких паркинга за више комплекса, према дефинисаним параметрима за
посебне садржаје; Могуће је формирање заједничког паркинга за више
комплекса, на нивоу зоне и уз сагласност више власника у оквиру кога је
неопходно обезбедити потребан број паркинг места за аутобусе, за организовани
превоз запослених;
~Уколико се паркирање регулише јединствено за целу зону, поједине фазе или
делове зона или формирањем заједничког паркинга за више комплекса и власника,
урбанистичко- техничка документација за изградњу привредног комплекса и
заједничког паркинга мора се радити истовремено (или претходно), а простор за
паркирање се мора обезбедити пре почетка рада комплекса;

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

~Обавезно је формирање незастртих зелених површина, са природном или
вештачком вегетацијом  на минимално 20% површине парцеле, односно комплекса;
Зелени паркинзи са растер плочама и травом не рачунају се у зелене површине.
~Уколико више парцела чине јединствен привредни комплекс истог власника,
минималних 20% зеленила, се може обезбедити на нивоу целог комплекса, при
чему свака парцела, у комплексу може имати већи или мањи проценат зеленила, од
планом прописаног, али се урбанистичким пројектом мора обухватити цео
комплекс ради детаљне урбанистичко- архитектонске разраде;
~Изузетно, уколико се врши уређење  изграђеног комплекса, може се дозволити
изградња, доградња и надзиђивање објеката искључиво у циљу побољшања услова
заштите животне средине, санитарних и безбедоносних услова, уз обезбеђење
минимално 10% зелених површина;
~При детаљној разради у оквиру ове зоне планирати мање јавне зелене
површине;
~Предвидети подизање зелених заштитних појасева у оквиру комплекса/ зоне,
где год је то неопходно, због умањења негативних ефеката (буке, загађења ваздуха и
др.), насталих у процесу производње или дејством саобраћаја, као и умањења
визуелних негативних ефеката; При одабиру заштитног зеленила комбиновати
листопадне и четинарске врсте дрвећа и жбуња, како би било у функцији током целе
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године; Одабрати врсте које задовољавају критеријуме брзог пораста, естетске
вредности и отпорности на загађиваче. Препоручује се аутохтона дендофлора;
Избегавати инвазивне врсте (багрем, кисело дрво, багремац и сл.), чије спонтано
ширење, не само да угрожава природну вегетацију, него знатно повећава и трошкове
одржавања зелених површина; Избегавати и врсте које су детерминисане као
алергене (тополе и сл.).
~Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoрa бити у склaду сa услoвимa живoтнe
срeдинe у радној зoни.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

~Дoзвoљaвa сe реконструкција, адаптација, доградња и нaдзиђивaњe пoстojeћих
oбjeкaтa, изузев постојећег становања у радној зони (СРЗ), укoликo је тo у складу са
планираном наменом зоне и нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких
пaрaмeтaрa;
~Дозвољавају се накнадне интервенције на новоизграђеним објектима, уколико то
не доводи до премашивања постављених урбанистичких параметара.
~На објектима постојећег/ затеченог становања у радној зони (СРЗ), могуће је
само инвестиционо одржавање, до привођења простора планираној намени.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

~На парцели се може градити више објеката основне и пратеће намене.
~У oквиру претежне намене дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe
(мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни oбjeкти
и сл.).
~У оквиру сваком привредног комплекса могућа је изградња интерних
саобраћајница и платоа у складу са функционалним и технолошким потребама и
противпожарним захтевима; Интерне саобраћајнице треба да испуњавају услове
прописане Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице
и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од
пожара („Сл.лист СРЈ, бр. 30/91).
~Све интерне саобраћајнице које омогућују везу са производним и складишним
објектима предвидети за тешко саобраћајно оптерећење и са хоризонталним
елементима трасе за несметани пролазак тешких теретних возила.
~Код оивичења саобраћајница, због коришћења манипулативних средстава,
потребно је на прелазу између платоа и саобраћајнице предвидети упуштени
ивичњак, ради лакше манипулације;
~Предвидети систем решетки, канала и ригола за одвођење површинских вода са
саобраћајних површина и платоа у комплексу и њихов третман на сепаратору насти
и уља.
~Дозвољена је изградња транспортних система (подземних и надземних) и
индустријских колосека у оквиру сваког комплекса и између комплекса у
оквиру радне зоне;

Посебни
објекти

~Дозвољава се изградња посебних објеката, као што су инфраструктурни објекти:
фабрички димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви и др.;
~Могућа је изградња ваздушних и подземних транспортних система у служби
технолошких процеса рада (транспорта, претовара, утовара, истовара и сл.), у
оквиру сваког комплекса и између различитих комплекса и зона, при чеми ће се
њихове трасе и надземне/ ваздушне, односно подземне грађевинске линије
дефинисати плановима детаљне регулације; Грађевинске линије ових објеката могу
пресецати појас регулације саобраћајница, према условима дефинисаним  плану
детаљне регулацију и уз сагласност управљача јавном саобраћајницом.
~Ови посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по
безбедност и да не ометају функционисање осталих објеката.

Огрaђивaњe
пaрцeлa

~Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe
висинe 2,20м, тако да ограда, стубови ограде и капија буду на грађевинској парцели
која се ограђује; Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe; врата и
капије на уличној огради се не могу отварати према јавној површини.
~Није потребно ограђивати сваку парцелу у оквиру истог комплекса

Заштита
животне

~Основни услови заштите животне средине се остварују применом мера заштите,
уређем простора, реконструкцијом и изградњом објеката у складу са правилима
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средине,
технички,
санитарни
и безбедоносни
услови

уређења и грађења, техничким и санитарним прописима и прикључењем на
насељску инфраструктуру, као и уређењем јавних саобраћајних површина на
локацији;
~У оквиру сваког комплекса обезбедити одговарајући простор и неопходну опрему
за сакупљање, разврставање, примарну селекцију, привремено чување и одношење
различитих отпадних материја (комунални, амбалажни, технолошки отпад, отпад
од чишћења сепаратора масти и уља и др.). Простор за одлагање комуналног отпада
предвидети поред интерних саобраћајница.
~Обезбедити контролисани прихват потенцијално зауљене атмосферске воде са
интерних саобраћајница, манипулативних површина и паркинга, као и њен третман у
таложнику/ сепаратору масти и уља, којим се обезбеђује да квалитет пречишћених
вода задовољи критеријуме прописане за испуштање у јавну канализацију или
реципијент (II класа водотока-река Саве).
~Предвидети подизање зелених заштитних појасева.
~Фекалне отпадне воде прикључити на фекалну градску канализациону мрежу;
~Објектима  се мора обезбедити адекватан прилаз за противпожарна возила, а
уколико је потребно и противпожарни пут око објеката, минималне ширине 3,5м за
једносмернo и 6,0м за двосмерно кретање возила и потребна хидрантска мрежа;
~Обавезно је поштовање заштитних зона железничких колосека у складу са
Законом о железници („Сл.гласник РС“, бр. 45/2013);
~Основни безбедоносни услови везани су за примену сеизмичких прописа,
противпожарних прописа услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код
пројектовања и изградње објеката; Код инвестиционих радова неопходно је
извршити геомеханичка истраживања.

(Ц) ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ
~Царинарница Шабац претставља организациону јединицу која обавља послове Управе царина.
Послове из надлежности Царинарнице Шабац, према Одлуци о седишту управе царина,
оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата
(„Сл.гласник РС“, бр. 14/2010, 83/2010, 52/2011, 99/2011, 54/2012 и 119/2013) врше организационе
јединице: Царинска испостава Бадовинци; Царинска испостава Ваљево; Царинска испостава
Љубовија; Царинска испостава Мали Зворник; Царински реферат Слободна зона Шабац; Царинска
испостава Сремска Митровица; Царинска испостава Сремска Рача; Царинска испостава Трбушница;
и Царинска испостава Шабац.
~Простор постојеће Царинарнице Шабац је уређен и изграђен на основу Урбанистичког пројекта
„Комплекс Управе Царина“ у Шапцу (бр. 353-2-89/08-11 од 01.10.2008.); Комплекс се састоји од две
независне функционалне целине: управног објекта царинарнице и царинске испоставе са паркихг
простором за теретна возила (робно- царински терминал); Површина парцеле износи 2.31.23м2. На
основу Услова за израду ПГР „Мишар“ на територији града Шапца (бр. 148-15-351-04-18/4/2013. од
28.08.2013.), прибављених од Управе царина, предложено је проширење простора Царинарнице
према графичком прилогу, а укупна површина планираног простора износи: 4,97 ha.
~За реализацију планираног проширења обавезна је израда плана детаљне регулације, а правила

уређења и грађења дефинисана за зону (IЛ1,2,3) су усмеравајућег карактера.
СЛОБОДНА ЗОНА- РТЦ
~Слободне зоне су физички ограђен и означен део територије Републике Србије, инфраструктурно
опремљен, где се могу обављати производне и услужне делатности уз одређене стимулативне
погодности. У њима се могу обављати све врсте пословања и индустријских активности
укључујући производњу, складиштење, паковање, трговину, банкарство и осигурање.
Пословањем у слободним зонама, инвеститору се обезбеђују специјалне олакшице и повлашћени
порески режим (ослобађење од ПДВ-а и царине на увоз сировина и материјала намењеним
производњи робе за извоз, машина, опреме и грађевинског материјала). Послодавцима унутар
слободне зоне омогућен је закуп пословних просторија, радионица, складишта под повољним
условима.
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~Слободна зона "Шабац" је комплетно инфраструктурно опремљена са понудом свих
логистичких услуга, а проширење Слободне зоне је извршено на подручју површине 7 ха у
Северозападној радној зони.
~На локацији поред Слободне зоне налази се и модерна царинарница, са управном зградом,
магацинским простором, вагама и паркинг местима.
~Уређење и изградња на постојећој локацији ће се вршити  на основу урбанистичког пројекта
и дефинисаних правила грађења за зону.
~Проширење слободне зоне је могуће извршити у овиру (IЛ1,2,3) „Зоне луке са интермодалним
терминалима и логистичким центром“, у овиру све три фазе изградње и проширења, као и у
оквиру (IИ1,2) „Зоне индустрије и грађевинске делатности“ у оба блока (источни и западни).
ПОДРУЧЈЕ САОБРАЋАЈНИХ ТЕРМИНАЛА
~Подручје саобраћајних терминала обухвата шири појас са обе стране планиране железничке пруге
у којем је примарна изградња железничких и других терминала.
~Упоредо са изградњом нове пруге, неопходно је изградити и ранжирну станицу и друге
терминале, у оквиру «подручја саобраћајних терминала». У овом подручју је могућа изградња
терминала за пријем и отпрему «Hucke-pack“ транспортних јединица и контејнера, који се
допремају или отпремају железничким или друмским средствима транспорта; На овом простору се
могу пружати и додатне (пратеће) услуге (управне, административне, угоститељске и сл.) и
градити потребни објекти.
(СРЗ) ПОСТОЈЕЋЕ СТАНОВАЊЕ У РАДНОЈ ЗОНИ
~Постојеће становање у радној зони (СРЗ) се може задржати до привођења простора планираној
намени. На постојећим објектима могуће је само инвестиционо одржавање.
РЕКА САВА- УРЕЂЕНА ОБАЛА
~Уређење речне обале и дела речног корита, одвијаће се упоредо са изградњом лучке
инфраструктуре, по фазама изградње и проширења луке.
~У aквaтoриjу мoгу сe грaдити пoтпoрни и oбaлни зидoви, oбaлe, мoлoви и лукoбрaни,
пoстaвљaти нaпрaвe и урeђajи зa привeз плoвилa и сигнaлизaциjу, пoстaвљaти oбjeкти, урeђajи и
инстaлaциje пoтрeбни зa oдвиjaњe сигурнe плoвидбe, и oбaвљaти и други слични рaдoви. Свe
aктивнoсти мoрajу сe усклaдити са oдгoвaрajућим прoписимa o услoвимa кoje мoрajу зaдoвoљити
плaнирaни зaхвaти у прoстoру, и са прoписимa o сигурнoсти плoвидбe.
(С) ПОДРУЧЈЕ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ ПИРИТНЕ ИЗГОРЕТИНЕ
~Ово подручје је одређено границом катастарске парцеле бр.1957/1 КО Мишар, на којој се налази
део депоније пиритне изгоретине у КО Мишар. Преостали део ове депоније се налази на територији
КО Орашац.
~Депонија пиритне изгоретине се може привремено задржати и вршити експлоатација прженог
пирита до реализације планираних садржаја, уз забрану даљег одлагања пиритне изгоретине и
примену потребних мера заштите животне средине;
~Обавезна је санација и рекултивација овог простора. За депонију пиритне изгоретине обавезна
је израда пројекта рекултивације, према одредбама Закона о заштити животне средине,
(«Сл.гласник РС», бр. 135/2004 и 36/2009). Пројектом рекултивације потребно је обухватити целу
површину депоније, а санација и рекултивација се може вршити по фазама.
~Пре привођења земљишта планираној намени, неопходно је извршити, чишћење простора у слоју
који је довољан да обезбеди деконтаминацију подручја депоније, а потом и замену новим слојем,
у зависности од конкретне будуће намене и решења дефинисаних пројектом рекултивације; могуће
је насипање и уколико је могуће, формирање парк- шуме, на целој површини или у деловима,
у зони депресије, која се формира ископом пиритне изгоретине што би  побољшало микроклиматске
услове у радној зони, а  коридором канала Савинац 1 (еколошки коридор), ова зелена површина била
би повезана са зеленилом око гробља и у насељу.
~Након завршене санације, на овом простору ће се реализовати III фаза проширења луке и
робно-транспортне зоне, у оквиру које овај простор треба искористити на најоптималнији
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начин, а у складу са његовим карактеристикама. Препоручују се комбинација различитих
могућности: парк- шума, пристанишни базен, марина и сл., што ће се урврдити накнадним
истраживањима и пројектом рекултивације. У зависности од концепције уређења, депоније
зависиће и уређење речне обале.
(2) ПОДРУЧЈЕ ПРЕТХОДНИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
(1) ПОТЕНЦИЈАЛНО АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ- надзор у току извођења радова
~Локалитет Ћерамидиште: Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења
археолошких локалитета:
-У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови се спроводе уз повећане
мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите (Завод за заштиту споменика
културе Ваљево);
-Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено прекопавања,
ископавања и дубока заоравања (преко 30cm);
-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);
-Уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се не смеју уништавати и на њима
вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања;
-Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживања, заштиту, чување, публиковање
и излагање добра које ужива претходну заштиту, које се открије приликом изградње инвестиционог
објекта- до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите (члан 110. Закона о културним
добрима);
-У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због
инвестиционих радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора (члан 110.
Закона о културним добрима);
-Забрањује се привремено или трајно депоновање земље, камена, смећа и јаловине, на и у
близини археолошких локалитета;
-Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и његово
уређење према посебним условима и стручним мишљењима које доноси Завод за заштиту
споменика културе Ваљево);
-Забрањено је вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалитета.
(3) ОРИЈЕНТАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ ЗА  ПОСТАВЉАЊЕ ОБЕЛЕЖЈА ИЛИ ОБЈЕКАТА ЗА
ОЗНАЧАВАЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ЛОКАЛИТЕТА
~Планом се даје могућност да поједини локалитети који су везани за историју овог места, могу
бити посебно обележени, ознакама, уређеним зеленим и другим површинама и објектима, али се
овим планом не може утврдити њихова конкретна локација и начин уређења. У оквиру радне зоне
Планом је предложено подручје могућег постављања објеката везаних за историјске добађаје и то:
(3) Аустријска осматрачница, која би означавала место где су Турци, уверени у своју победу,
подигли високу осматрачницу и на њу довели аустријске генерале да присуствују току битке.
ЗАШТИТНА ЗОНА ПОСТОЈЕЋЕГ И ПЛАНИРАНОГ ДАЛЕКОВОДА 110kV
~Заштитна зона за далеководе 110кV (постојећи и планирани) износи 60,0м
(15,0м+30,0м+15,0м). У заштитној зони ових далековода (110кV) није дозвољена изградња
стамбених и других  објеката од тврдог материјала као и засади високог растиња.
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ
~У овој зони је могућа изградња станица за снабдевање горивом, а услови за изградњу су
дефинисани у оквиру тачке II.2.2.2.8.Инфраструктура.
~За интерне станице за снабдевање горивом у оквиру појединих комплекса, услови за изградњу
ће се дефинисати урбанистичким пројектима, а у зони обавезне израде ПДР-а плановима детаљне
регулације.

II.2.2.2.3. (IП)- Пословна, услужно- комерцијална зона

ЦЕЛИНА I
(IП)
ПОСЛОВНА,
УСЛУЖНО-
КОМЕРЦИЈАЛНА

Подручје саобраћајних терминала
(1) Потенцијално археолошко налазиште
Заштитна зона постојећег магистралног гасовода (по 30м, обострано)
Заштитна зона постојећег и планираног далековода 110kV
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ЗОНА (15+30+15м)
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Пословна, услужно- комерцијална зона планирана је на истоку радне зоне, на простору између
будуће пруге и заштитног зеленила око насељског гробља. Ова зона је подељена на мање блокове
постојећим линијским инфраструктурним објектима и њиховим заштитним зонама (магистрални
гасовод, трасе постојећег и новог далековода 110kV, постојећи канали, постојећи атарски путеви и
планирано њихово проширење за потребе радне зоне). Део простора дуж пруге припада
истовремено и зони саобраћајним терминала чије ће се  конкретне локације, границе и намена
прецизно дефинисати планом детаљне регулације.
СПРОВОЂЕЊЕ
~Спровођење ПГР-а ће се вршити обавезном израдом планова детаљне регулације, јер је
уређење ове зоне условљено изградњом планиране железничке пруге и друмских саобраћајница у
коридору пруге, уређењем „подручја саобраћајних терминала“, дуж будуће пруге, а цео простор је
испресецан заштитним зонама далековода и гасовода и постојећим атарским путевима и каналима,
чије ће се коначне трасе и евентуално њихово измештање дефинисати при детаљној разради;
~Све саобраћајнице, изузев ул. Савске (правца север- југ) и Филипа Вишњића, могу се
кориговарти и измештати (укидати) у зависности од концепције уређења будуће луке,
интермодалних терминала и логистичког центра, трасе пруге и паралелне саобраћајнице дуж
пруге, положаја ранжирне станице, начина укрштања пруге и друмских саобраћајница и др.
~Главни правац улице Савске се задржава, уз могуће корекције трасе.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења су усмеравајућег карактера и служе као смернице за израду
планова детаљне регулације.
Нaмeнa
oбjeкaтa

~У овој зони је као основна, доминантна намена планирана мешовита изградња
пословних, услужно- сервисних и комерцијалних и мањих производних
комплекса и објеката (продаја, сервисирање, изнајмљивање, возила, машина,
стоваришта грађевинског материјала, продаја огрева, бензинске пумпне
станице и др., проиводња у малим производним погонима) и друге
компатибилне делатности (угоститељски и смештајни капацитети и др.);
Могућа је изградња објеката терцијарних делатности који захтевају веће површине
земљишта и већу саобраћајну фреквентност.
~У оквиру ове зоне је забрањено становање, односно изградња стамбених
објеката, осим апартманских јединица за привремени боравак чувара, радника
дежурних служби, пословних партнера и сл.

Прaвилa
пaрцeлaциje

~Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe je 20,0 aри.

Ширина
фронта

~Минимална ширина фронта за изградњу објеката износи 20,0м

Приступ
комплексу,
пaрцeли

~Сваки привредни комплекс (кији чине једна или више катастарских парцела)
мора имати директан приступ на јавни пут или другу површину јавне намене,
минималне ширине 6,0м.
~Грађевинске парцеле у оквиру привредног комплекса, морају имати приступ
на јавни пут директно или друге парцеле истог власника, минимaлнe ширинe 6,0 м.
~Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрних вoзилa.
~Пешачке стазе, тротоари, прилази и објекти за посетиоце и евентуално запослене
са посебним потребама морају се извести према Правилнику о техничким
стандардима приступачности («Сл.гласник РС», бр. 46/2013).

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Основни тип
изградње

~Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу,
у зависности од техничко- технолошких процеса и услова заштите.

Пoдзeмнe
eтaжe

~Изградња подземне етаже се нe прeпoручуjу али је могућа уз
обавезну примену посебних грађевинских и техничких мера
заштите од подземних вода; Површина подземних етажа не улази у
обрачун изграђености парцеле;
~Уколико се граде, мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли
oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja
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пoдзeмних eтaжa мора бити у грaницaмa пaрцeлe.

Индeкс
зaузeтoсти

~Индекс заузетости на парцели може бити максимално 60%.
~Уколико парцеле чине јединствен привредни комплекс истог
власника, максимални индекс заузетости, се може применити
на цео комплекс, при чему свака парцела, која представља део
комплекса може имати већи или мањи индекс заузетости од планом
прописаног, што ће се детаљније дефинисати планом детаљне
регулације.

Индeкс
изгрaђeнoсти

~Максимално 1,5

Најмања
удaљeнoст oд
мeђa и других
објеката

~Удаљеност објеката од бочних и задње границе парцеле
одређује  се према висини објекта, тако да износи најмање 1/3
висине објекта, као и минималној ширини слободног простора
која обезбеђује противпожарни пут, али не мање од 3,5м.
~Међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама/
комплексима износи најмање ½ висине вишег објекта и не може
бити мања од 3,5м, уз услов да се обезбеди противпожарни пут;
~Дозвољена су одступања уколико је суседна грађевинска
парцела функционални део јединственог привредног комплекса и
уколико је то условљено технолошким процесима на суседним
парцелама и ако су задовољени услови противпожарне заштите,
што ће се дефинисати израдом ПДР-а.
~Распоред и удаљеност објеката унутар сваког комплекса/ парцеле
зависи од технолошког процеса, услова противпожарне заштите и
заштите животне средине;
~Изградња објеката у низу може се дозволити ако то технолошки
процес производње захтева и ако су задовољени услови
противпожарне заштите.

Крoвoви ~Могуће су све врсте кровних конструкција.
Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.
Одвoђeњe
aтмoсфeрских
вoдa са објекта

~Одвођење атмосферских вода са објеката, мора се извести у
оквиру сопствене парцеле.

Спрaтнoст
и висина
објеката

~Спратност се прилагођава делатностима и технолошким
потребама, уз поштовање правила за удаљеност објеката од међа;
~Мaксимaлнa свeтлa висинa прoизвoдних oбjeкaтa и мaгaцинa je
12.0 м; У oквиру тe висинe дoзвoљeнa je пoдeлa нa вишe eтaжa; Зa
спeцифичнe објекте, дeфинисaћe сe пoсeбни услoвe зa висину,
према технолошким потребама.
~За управне зграде, односно анексни (административни,
изложбени, продајни, услужни) део објекта до улице, максимална
спратност је: По+П+2+Пк;
~Максимална спратност пословних, комерцијално- услужних,
угоститељских и објеката хотела и мотела износи: По+П+2+Пк.

Други објекти
на парцели

~На парцели се може градити више објеката основне и пратеће
намене;

Пaркирaњe ~Пaркирaњe путничких вoзилa сe регулише у oквиру појединачних комплекса и
то:
-према нормативима за прорачун потребног броја паркинг места за пословне
услужне, комерцијалне, угоститељске објекте и хотеле; и
-1 паркинг место на 20 запослених за производне објекте;
~Паркирање теретних возила се регулише у оквиру појединачних комплекса, а
број паркиг места зависи од обима и врсте транспорта за потребе делатности
комплекса.

Урeђeњe
слoбoдних

~Обавезно је формирање незастртих зелених површина, са природном или
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пoвршинa вештачком вегетацијом  на минимално 20% површине парцеле, односно
комплекса;
~Према површинама јавне намене (саобраћајнице, канали- али не у оквиру
инспекцијске стазе) и другим наменама (заштитно зеленило око гробља) обезбедити
заштитни зелени појас у оквиру сопствене парцеле минималне ширине 2,0м
~Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoрa бити у функцији садржаја комплекса.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

~Дoзвoљaвa сe накнадна адаптација, доградња и нaдзиђивaњe изграђених oбjeкaтa,
укoликo је тo у складу са планираном наменом зоне и нe дoвoди дo прeмaшивaњa
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa;

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

~На парцели се може градити више објеката основне и пратеће намене.
~У oквиру претежне намене дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe
нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни
oбjeкти и сл.).

Пoмoћни
oбjeкти

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

Огрaђивaњe
пaрцeлa

~Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe
висинe 2,20м, тако да ограда, стубови ограде и капија буду на грађевинској парцели
која се ограђује; Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe; врата и
капије на уличној огради се не могу отварати према јавној површини.
~Није потребно ограђивати сваку парцелу у оквиру истог комплекса.

Заштита
животне
средине,
технички,
санитарни и
безбедоносн
и услови

~Основни услови заштите животне средине се остварују применом мера
заштите, уређењем простора, реконструкцијом и изградњом објеката у складу са
правилима уређења и грађења, техничким и санитарним прописима и прикључењем
на насељску инфраструктуру, као и уређењем јавних саобраћајних површина на
локацији;
~Обавезно је уређење посебне просторије или ограђеног простора са посудама за
прикупљање отпада;
~Обавезно је одвођење атмосферских вода, са саобраћајница и манипулативних
површина, преко сепаратора масти и уља, до атмосферске канализације;
~Сакупљене атмосферске воде са колских и манипулативних површина као и
индустријске отпадне воде пре испуштања у реципијент неопходно је пречистити
до квалитета прописаног за реципијент (II класа водотока-река Саве);
~Фекалне отпадне воде прикључити на фекалну градску канализациону мрежу;
~Објектима  се мора обезбедити адекватан прилаз за противпожарна возила, а
уколико је потребно и противпожарни пут око објеката, минималне ширине 3,5м за
једносмернo и 6,0м за двосмерно кретање возила и потребна хидрантска мрежа;
~Обавезно је поштовање заштитних зона железничких колосека у складу са
Законом о железници („Сл.гласник РС“, бр. 45/2013);
~Основни безбедоносни услови везани су за примену сеизмичких прописа,
противпожарних прописа услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код
пројектовања и изградње објеката; Код инвестиционих радова неопходно је
извршити геомеханичка истраживања.

ПОДРУЧЈЕ САОБРАЋАЈНИХ ТЕРМИНАЛА
~Подручје саобраћајних терминала обухвата шири појас са обе стране планиране железничке пруге
у којем је примарна изградња железничких и других терминала.
~Упоредо са изградњом нове пруге, неопходно је изградити и ранжирну станицу и друге
терминале, у оквиру «подручја саобраћајних терминала». У овом подручју је могућа изградња
терминала за пријем и отпрему «Hucke-pack“ транспортних јединица и контејнера, који се
допремају или отпремају железничким или друмским средствима транспорта; На овом простору се
могу пружати и додатне (пратеће) услуге (управне, административне, угоститељске и сл.) и
градити потребни објекти.
(1) ПОТЕНЦИЈАЛНО АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ- надзор у току извођења радова
~Локалитет Ћерамидиште: Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења
археолошких локалитета:
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-У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови се спроводе уз
повећане мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите (Завод за заштиту
споменика културе Ваљево);
-Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено прекопавања,
ископавања и дубока заоравања (преко 30cm);
-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);
-Уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се не смеју уништавати и на њима
вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања;
-Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживања, заштиту, чување, публиковање
и излагање добра које ужива претходну заштиту, које се открије приликом изградње инвестиционог
објекта- до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите (члан 110. Закона о културним
добрима);
-У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због инвестиционих
радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора (члан 110. Закона о културним
добрима);
-Забрањује се привремено или трајно депоновање земље, камена, смећа и јаловине, на и у близини
археолошких локалитета;
-Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и његово уређење
према посебним условима и стручним мишљењима које доноси Завод за заштиту споменика
културе Ваљево);
-Забрањено је вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалитета.
ЗАШТИТНА ЗОНА ПОСТОЈЕЋЕГ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА
~Постојећем магистралном гасоводу опредељен је заштитни појас (ужа заштита) ширине 30m
обострано (30+30m), у коме је забрањена изградња објеката у којима раде, бораве и живе људи.
~У експлоатационом појасу 6 m са обе стране трасе могу се градити само објекти који су у
функцији гасовода и могућа је обрада пољопривредног земљишта до дубине од 0.5m (забрањена је
садња биљака чији корен досеже до дубине преко 1m), а све остале активности су забрањене.
ЗАШТИТНА ЗОНА ПОСТОЈЕЋЕГ И ПЛАНИРАНОГ ДАЛЕКОВОДА 110kV
~Заштитна зона за далеководе 110кV (постојећи и планирани) износи 60,0м
(15,0м+30,0м+15,0м). У заштитној зони ових далековода (110кV) није дозвољена изградња
стамбених и других  објеката од тврдог материјала као и засади високог растиња.

II.2.2.2.4.Комунална зона насеља
ЦЕЛИНА I
(I К1,2)
КОМУНАЛНА ЗОНА НАСЕЉА

(К1) ПОСТОЈЕЋЕ НАСЕЉСКО
ГРОБЉЕ
(К2) ЗОНА ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА

ПРAВИЛA УРEЂEЊA

~Постојеће насељско гробље (IК1), лоцирано северно од орашачког пута, односно у делу КО
Мишар који је претежно планиран за развој радне зоне. Површина гробља износи: 1,03ha; Плaнoм
сe утврђуjу услoви зa изгрaдњу oбjeкaтa нa нeизгрaђeним дeлoвимa грoбaљa и рeкoнструкциjу
пoстojeћих oбjeкaтa у кoмплeксу; Планира се ограђивање, озелењавање гробља, изградња прилазних
стаза и проширење постојећег гробља;

~Зона проширења гробља (IК2); Планом се предвиђа проширење постојећег гробља на део
парцеле чији је корисник МЗ (површине 1,05 ha), који се налази у непосредној близини, гробља, све
до зоне заштите далековода 110kV, тако да ће капацитет према прорачунима задовољити потребе у
планском периоду (20 година). Простор у зони заштите далековода се не може користити за
сахрањивање, па се ту планира јавни паркинг за потребе посетилаца гробља и радне зоне
(површине 0,49 ha) до орашачког пута, а у дубини се планира изградња трафостанице 110/20 kV.
~Могуће је проширење гробља у зони „заштитног зеленила око гробља“ (З1), која представља
резервну површину за његово проширење после планског периода; Уколико до овог
проширења дође у планском периоду, обавезна је израда плана детаљне регулације, којим се
може извршити смањење појаса заштитног зеленила и предложити другачије решење ободне
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саобраћајнице (ул. Новопројектована 23); Правилима уређења и грађења, овим Планом се
одређују услови за уређење простора за зеленило као претежну намену на графички дефинисаним
деловима целине I; Ова правила су усмеравајућег карактера за оне делове зелених површина за
које је дата и могућност алтернативног коришћења под одређеним условима, при чему је
обавезна израда плана детаљне регулације.
СПРОВОЂЕЊЕ
~На простору постојећег насељског гробља (IК1), спровођење планских решења се врши на
основу ПГР-а.

~У зони проширења гробља (IК2) спровођење плана се врши обавезном израдом урбанистичког
пројекта.
~У случају проширења гробља и пратећих садржаја (паркирање, простор за окупљање, сале за
парастосе и др.) на земљиште у оквиру заштитног зеленила око гробља (З1) неопходна је израда
плана детаљне регулације.
~Уколико се заштитно зеленило задржава, дуж саобраћајнице око гробља могуће је формирати
паркинг простор, на земљишту у оквиру заштитног зеленила око гробља (З1), при чему је неопходна
израда плана детаљне регулације.
~Могуће је померање и укидање планиране саобраћајнице око гробља (Новопројектована 23),
која прати трасу постојећег атарског пута (парцеле за атарске путеве), при чему је обавезна израда
плана детаљне регулације.
~Гробови који су у време доношења плана постојали на парцели постојећег атарског пута
задржавају се, а атарски пут, односно планиране саобраћајнице се помера. Није дозвољена изградња
било каквих других објеката или надстрешница над овим гробним местима.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења примењују се на простору постојећег гробља (IК1) и зони

проширења гробља (IК2). У случају проширења гробља или формирања садржаја у функцији
гробља у оквиру заштитног зеленила око гробља (З1), обавезна је израда плана детаљне
регулације, а дефинисана правила уређења и грађења овог ПГР-а су усмеравајућег карактера.
Нaмeнa
oбjeкaтa

~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.).
~Поред објеката основне намене, могућа је и изградња објеката и организовање
активности које су у функцији основне намене: верске активности, продаја свећа и
погребне опреме, цвећа и сл.
~Сaхрaњивaњe нa грoбљимa сe врши нa мeснo уoбичajeн нaчин, према прaвилимa
сaхрaњивaњa oдрeђeнe вeрскe зajeдницe.
~Нa грoбним мeстимa je дoзвoљeнo пoстaвљaњe сaмo нaдгрoбних спoмeникa,
прoписaнe вeличинe (посеном одлуком Градске управе или нaдлeжнoг кoмунaлнoг
прeдузeћа), a пoрeд грoбнoг мeстa, клупa зa oдмoр.
~Свa грoбљa сe мoрajу oпремити oснoвнoм инфрaструктурoм.

Прaвилa
пaрцeлaциje

~Плaнoм је дeфинисaна пoвршина зa прoширeњe постојећег грoбљa у склaду сa
могућнистима на парцели (до заштитне зоне далековода) и потребом да се обезбеди
довољно простора за плански период од 20 година.

Приступ
комплексу,
пaрцeли

~Комплекс гробља, односно парцеле гробља, морају имати директан приступ на
јавни пут минимaлнe ширинe 6,0 м; Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.
~Пешачке стазе, прилази и објекти за посетиоце и евентуално запослене са посебним
потребама морају се извести према Правилнику о техничким стандардима
приступачности («Сл.гласник РС», бр. 46/2013).
Најмања
удаљеност од
међа и других
објеката

~Нoви oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4,5м удaљeни oд мeђa.

Крoвoви ~Нa глaвним oбjeктимa (кaпeлaмa) су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa;
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Нa oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви;

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.
Одвoђeњe
aтмoсфeрских
вoдa са објеката

~Одвођење атмосферских вода са објеката и партерних површина,
мора се извести у оквиру сопствене парцеле.

Спрaтнoст ~Спрaтнoст и висина зa верске oбjeктe (капеле) сe нe дeфинишe.
~Максималана спратност осталих објеката износи П+Пк

Пaркирaњe ~Паркирање за потребе гробља је планирано на посебном паркиг простору (Пп), до
ул. Филипа Вишњића (орашачког пута), у зони заштите постојећег и планираног
далековода; Паркинг простор се може организовати и дуж ободне саобраћајнице око
гробља, у овиру „заштитног зеленила око гробља“ (ако се ова саобраћајница
задржава), уз обавезну израду плана детаљне регулације за проширење саобраћајнице
и формирање паркинга.
~У оквиру постојећег гробља се не може формирати паркинг простор.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

~Хортикултурна обрада гробља представља претставља део његовог уређења; У
највеђем делу површине гробља планирати ниско зеленило, а алеје високог дрвећа
треба планирати уз стазе; поједина поља у самом гробљу могу се одвојити низовима
шибља и дрвећа; Нa укрштaњу стaзa и нa другим пoгoдним мeстимa могу се
формирати мaњe, пaртeрнo урeђeнe пoвршинe - прoширeњa сa прoстoрoм зa oдмoр,
чeсмoм, клупaмa, нaдстрeшницoм и зeлeнилoм. Пoвршинe oбодом грoбaљa трeбa
oзeлeнити висoким рaстињeм.
~Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30% пoвршинe
кoмплeксa.

Интeрвeнциje
нa
пoстojeћим
oбjeктимa

~Дoзвoљaвa сe реконструкција, адаптација, доградња и нaдзиђивaњe пoстojeћих
oбjeкaтa, укoликo је тo у складу са планираном наменом зоне и нe дoвoди дo
прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.
~На постојећим објектима или деловима објеката, који се налазе у простору између
планиране грађевинске и регулационе линије могуће је само инвестиционо
одржавање.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

~У oквиру гробља дoзвoљeнo je пoстaвљaњe чeсми и вeрских или спoмeн oбeлeжja;
~Могуће је постављање монтажно- демонтажних објеката за продају свећа и цвећа,
чија локација ће се утврдити, у зони проширења гробља, урбанистичким пројектом.

Пoмoћни
oбjeкти

~Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру објеката у функцији гробља (у подруму или
приземљу).

Огрaђивaњe
пaрцeлa

~Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe
висинe 2,20м.

Заштита
животне
средине,
технички,
санитарни и
безбедоносни
услови

~Око комплекса гробља обезбедити појас зеленила (жива ограда, појас декоративног
дрвећа и сл.).
~Површине предвиђене за проширење гробља уредити поштујући еколошко-
санитарне услове.
~Ниje дoзвoљeнo сaхрaњивaњe у зaштитнoj зoни дaлeкoвoдa, тaкo дa је ова
површина планирана за паркинг простор.
~На гробљу је потребно обезбедити хигијенски исправну воду за пиће, као и
одвођење санитарних отпадних вода.

II.2.2.2.5. Зелене површине
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1. 2.
1.Пољопривредне површине у радној зони; 2.Поглед на Мишарску аду;

ЦЕЛИНА I
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ (З1) Заштитно зеленило око гробља

(З2)Јавно зеленило и комуналне делатности (резервна површина МЗ)
(З3)Вегетација речне обале
Линеарне зелене површине (у регулацији саобраћајница),
Заштитна зона постојећег магистралног гасовода (по 30м, обострано)
Заштитна зона постојећег и планираног далековода 110kV (15+30+15м)

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
~Зелене површине у оквиру ове целине чине:
-Заштитно зеленило око гробља (З1), чија је намена визуелна заштита и изолација гробља и
посетилаца; Зелене површине око гробаља се могу корисити као пољопривредно земљиште али на
њима није дозвољена изградња економских објеката. У случају потребе за проширењем
постојећег гробља, на заштитно зеленило, планом детаљне регулације се у оквиру ових
површина могу утврдити услови за проширење.
-Заштитно зеленило и комуналне делатности резервна површина МЗ (З2), је дефинисано на
преосталом делу пацеле чији је корисник МЗ, дуж улице Савске. Конкретна намена, у оквиру
Планом дозвољених ће се дефинисати накнадно урбанистичким пројектом, у зависности од потреба
МЗ Мишар.
-Вегетација речне обале (З3), коју, у складу са условима Завода за заштиту природе Србије, треба
сачувати, као део еколошког коридора Саве, где год је то могуће; Овај простор, се налази у оквиру
катастарске парцеле реке, у државној је својини, а корисник је ЈП „Србијаводе; Површина речне
обале је променљива у току године.
-Линеарне зелене површине (у регулацији саобраћајница), које су планиране дуж саобраћајница
између целина I и II (део државног пута Iб реда- ул. М.Тита и орашачког пута- ул.Филипа
Вишњића).
~Ова правила су усмеравајућег карактера за оне делове зелених површина за које је дата и
могућност алтернативног коришћења под одређеним условима, при чему је утврђена обавезна
израда плана детаљне регулације, односно урбанистичког пројекта.
СПРОВОЂЕЊЕ
~ Спровођење ПГР-а у оквиру намене «заштитно зеленило око гробља» (З1) вршиће се директно
на основу овог плана; У случају проширења гробља и пратећих садржаја (паркирање, простор за
окупљање, сале за парастосе и др.) на земљиште у оквиру заштитног зеленила око гробља (З1)
неопходна је израда плана детаљне регулације, при чему је могуће померање/ укидање ободне
саобраћајнице око гробља. Дуж саобраћајнице око гробља (уколико се не измешта/ укида) могуће
је формирати паркинг простор, на земљишту у оквиру заштитног зеленила око гробља (З1).
~Спровођење ПГР-а у оквиру намене «заштитно зеленило и комуналне делатности- резервна
површина МЗ» (З2), вршиће се израдом урбанистичког пројекта, за конкретне намене и објекте.
~Вегетација речне обале (З3), ће се задржати, где год је то могуће, као део еколошког коридора
реке Саве, с обзиром да припада парцели реке (државна својина- корисник „Србијаводе“), али улази
у обухват плана детаљне регулације за део блока (IИ1) „зоне индустрије и грађевинске делатности“,
ради дефинисања конкретних услова за заштиту овог коридора.
~Линеарне зелене површине (у регулацији саобраћајница), реализоваће се истовремено са
реализацијом планиране регулационе ширине саобраћајница, дирекно на основу ПГР-а или
урбанистичким пројектом.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
~Правилима уређења и грађења, овим планом се одређују услови за уређење простора за зеленило
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као претежну намену на графички дефинисаним деловима целине I;
~Уколико се делови ових зелених површина (за које је ПГР- ом дата могућност алтернативног
коришћења) желе користити за дефинисане алтернативне намене, које су дате као могућности
коришћења овог простора (проширење гробља и пратећих садржаја, гробља, паркинг
простора), обавезна је:
-за „заштитно зеленило око гробља» (З1), израда плана детаљне регулације;
-за «јавно зеленило и комуналне делатности резервна површина МЗ» (З2), израда

урбанистичког пројекта.
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО ОКО ГРОБЉА (З1)
~Заштитно зеленило око гробља може се користити на следећи начин:
-за пољопривредну производњу и то искључиво ратарство и воћарство, без могућности
изградње пољопривредних/ економских објеката, пластеника, стакленика, рибњака и др.;
-као уређена зелена површина- парк шума, која изолује гробље од околних садржаја и служи као
визуелна заштита околних садржаја према гробљу; препоручује се формирање парк- шуме, која ће
побољшати микроклиматске услове у радној зони и услове становања преко пута радне зоне;
коридором канала Савинац 1- еколошки коридор, ова парк- шума ће бити повезана се са реком
Савом; у оквиру парк- шуме могу се уредити рекреативне пешачке и бициклистичке стазе и
одморишта.
~Заштитна зона постојећег магистралног гасовода третира се као заштитно зеленило око
гробља, са посебним условима: у експлоатационом појасу 6 m са обе стране трасе могу се градити
само објекти који су у функцији гасовода и могућа је обрада пољопривредног земљишта до
дубине од 0.5m (забрањена је садња биљака чији корен досеже до дубине преко 1m), а све остале
активности су забрањене.
~Могуће је проширење гробља у зони „заштитног зеленила око гробља“ (З1), која представља
резервну површину за његово проширење после планског периода; Уколико до овог
проширења дође у планском периоду, обавезна је израда плана детаљне регулације, којим се
може извршити смањење појаса заштитног зеленила и предложити другачије решење ободне
саобраћајнице (ул. Новопројектована 23).
~Могуће је проширења гробља и пратећих садржаја (паркирање, простор за окупљање, сале за
парастосе и др.) на земљиште у оквиру заштитног зеленила око гробља (З1) под следећим
условима:
-да се ови садржаји планирају само непосредно око гробља, до зоне заштите гасовода, при чеми је
могуће измештање и делимично укидање ободне саобраћајнице Новопројектоване 23;
-да се заштитно зеленило не сме прекинути, и да минимална ширина појаса заштитног зеленила
износи 50,0м;
-за проширење садржаја гробља у оквиру заштитног зеленила обавезна је израда плана детаљне
регулације;
ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ- РЕЗЕРВНА ПОВРШИНА МЗ (З2)
~Део парцеле, у државној својини, чији је корисник МЗ Мишар, између зоне заштите далековода

(15+30+15м) и ул. Савске планиран је у функцији резервне површине за потребе МЗ, са претежном
наменом: „јавно зеленило и комуналне делатности“; Површина овог дела парцеле износи око
0,70ha, на њој је могућа изградња комуналних садржаја у функцији становника насеља
(кванташке пијаце, робне пијаце и др.); објеката у функцији гробља (продаја, цвећа, свећа, управа
и одржавање гробља); занатских, услужних и комерцијалних објеката (каменорезачке радње,
угоститељски објекти, продаја погребне опреме и др.); инфраструктурних објеката и уређаја и
уређење зелених површина, при чему се максимално 50% ове површине може предвидети за
изградњу планираних објеката.
~Спровођење ПГР-а на овом простору ће се вршити урбанистичким пројектом, изузев у случају
потребе МЗ за изградњом на већој површини од предвиђене (максимално 50% површине овог
дела парцеле), када је обавезна израда ПДР-а.
~Подизање јавног зеленила уредити на следећи начин: предвидети подизање зелених заштитних
појасева према трафостаници и саобраћајницама због умањења негативних ефеката (буке, загађења
ваздуха и др.), насталих у процесу производње у радној зони или дејством саобраћаја; При одабиру
заштитног зеленила комбиновати листопадне и четинарске врсте дрвећа и жбуња, како би било у
функцији током целе године; одабрати врсте које задовољавају критеријуме брзог пораста, естетске
вредности и отпорности на загађиваче; препоручује се аутохтона дендофлора; Избегавати инвазивне
врсте (багрем, кисело дрво, багремац и сл.), чије спонтано ширење, не само да угрожава природну
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вегетацију, него знатно повећава и трошкове одржавања зелених површина; избегавати и врсте које
су детерминисане као алергене (тополе и сл.); избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoрa бити у
склaду сa услoвимa живoтнe срeдинe у радној зoни.
~За изградњу дозвољених објеката (на максимално 50% површине овог дела парцеле),
примењују се следећи услови:
-Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу.
-Изградња подземне етаже се нe прeпoручуjу али је могућа уз обавезну примену посебних
грађевинских и техничких мера заштите од подземних вода;
-Индекс заузетости на парцели може бити максимално 40%.
-Удаљеност објеката од бочне и задње границе парцеле, условљена је заштитном зоном планиране
трафо станице и износи минимално 1,0м, ако нема других ограничења.
-Међусобна удаљеност од објеката на суседним парцелама/ комплексима износи најмање ½
висине вишег објекта и не може бити мања од 5,0м;
-Распоред и удаљеност објеката унутар овог комплекса зависи од планираних садржаја, услова
противпожарне заштите и заштите животне средине и утврдиће се урбанистичким пројектом;
-Изградња објеката у низу може се дозволити ако то омогућује рационалније коришћење простора,
ако су задовољени услови заштите животне средине и противпожарне заштите.
-Мaксимaлнa свeтлa висинa занатских oбjeкaтa и мaгaцинa, затворене пијаце  и сл. je 8.0 м; У
oквиру тe висинe дoзвoљeнa je пoдeлa нa вишe eтaжa; Максимална спратност осталих објеката
износи П+1+Пк; Максимална спратност помоћних објеката је П.
-Препоручују се коси кровови.
-Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.
-Спратност се прилагођава делатностима и технолошким потребама;
-На парцели се може градити више објеката основне и пратеће намене; Пoмoћни прoстoр смeстити у
oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa
глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100м2.
-Пaркирaњe путничких вoзилa сe регулише у oквиру планираног јавног паркинга; Паркирање
теретних возила се регулише у оквиру истог паркинга на којем је потребно обезбедити минимално
5 паркинг места за потребе мањих теретних возила.
Обавезно је формирање незастртих зелених површина, са природном или вештачком вегетацијом  на
минимално 30% површине комплекса; Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoрa бити у функцији
садржаја комплекса.
-Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe висинe 2,20м, тако
да ограда, стубови ограде и капија буду на грађевинској парцели која се ограђује; Oгрaдe прeмa
jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe; врата и капије на уличној огради се не могу отварати
према јавној површини. Уколико се парцела уређује као зелена површина, ограда се не поставља
-Основни услови заштите животне средине се остварују применом мера заштите, уређењем
простора, изградњом објеката у складу са правилима уређења и грађења, техничким и санитарним
прописима и прикључењем на насељску инфраструктуру; Обавезно је уређење посебне просторије
или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада;
-Комплексу се мора обезбедити прикључење на инфраструктурне системе за снабдевање водом и
одвођење санитарних и атмосферских вода;
-Објектима  се мора обезбедити адекватан прилаз за противпожарна возила, а уколико је
потребно и противпожарни пут око објеката, минималне ширине 3,5м за једносмернo и 6,0м за
двосмерно кретање возила и потребна хидрантска мрежа.
~Пешачке стазе, прилази и објекти за посетиоце и евентуално запослене са посебним потребама
морају се извести према Правилнику о техничким стандардима приступачности («Сл.гласник РС»,
бр. 46/2013).
ЗАШТИТНА ЗОНА ПОСТОЈЕЋЕГ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА
~Постојећем магистралном гасоводу опредељен је заштитни појас (ужа заштита) ширине 30m
обострано (30+30m), у коме је забрањена изградња објеката у којима раде, бораве и живе људи.
~У експлоатационом појасу 6 m са обе стране трасе могу се градити само објекти који су у
функцији гасовода и могућа је обрада пољопривредног земљишта до дубине од 0.5m (забрањена је
садња биљака чији корен досеже до дубине преко 1m), а све остале активности су забрањене.
ЗАШТИТНА ЗОНА ПОСТОЈЕЋЕГ И ПЛАНИРАНОГ ДАЛЕКОВОДА 110kV
~Заштитна зона за далеководе 110кV (постојећи и планирани) износи 60,0м
(15,0м+30,0м+15,0м). У заштитној зони ових далековода (110кV) није дозвољена изградња
стамбених и других  објеката од тврдог материјала као и засади високог растиња.
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ВЕГЕТАЦИЈА РЕЧНЕ ОБАЛЕ (З3)
~Вегетацију речне обале чини узани појас аутохтоне вегетације, без естетско- декоративних
вредности, који је повремено плављен великим водама Саве и великој мери је деградиран
постојећим активностима у радној зони; Планирано је задржавање вегетације речне обале, као дела
еколошког коридора реке Саве, на делу речне обале преко пута Мишарске аде, поред „комерцијално
- услужне површине у функцији рекреације“ (IР2); ово зеленило ће имати функцију заштитног
зеленила према Мишарској ади у оквиру кога се могу уредити пешачке и бициклистичке стазе и
одморишта.
~Крчeњe унутaр овог зеленила je дoзвoљeнo у слeдeћим случajeвимa: рaди прoмeнe врстa дрвeћa
или узгojних oбликa; у случajeвимa кaдa тo зaхтeвa oпшти интeрeс утврђeн нa oснoву зaкoнa.
ЛИНЕАРНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈНИЦА
~Уређење јавних зелених површина у регулацији саобраћајница реализовати на основу пројеката
уређења.
~Хортикултурна решења ускладити са трасама подземних инсталација и испоштовати потребна
минимална одстојања у складу са важећим техничким прописима.
~Избор врста за дрвореде усагласити са ширином саобраћајнице и утврдити одговарајућа
растојања између садница у зависности од врсте и прилаза објектима.
~Кoд пoдизaњa нoвих дрвoрeдa вaжe слeдeћи услoви: прoфил улицe прeкo 12 м; сaдњу
усклaдити сa oриjeнтaциjoм улицe; избoр врстa прилaгoдити висини згрaдa и ширини трoтoaрa;
сaдњу усaглaсити сa синхрoн плaнoм; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa прилaгoдити врсти дрвeћa
у дрвoрeду и стaнишним услoвимa.
~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.
~Пoтрeбнo oпрeмaњe дрвoрeдa: могу се пoстaвити штитници oкo дeблa и зaштитити сaднe jaмe;
прeмa пoтрeби пoстaвити инстaлaциje зa пoдзeмнo нaвoдњaвaњe и прихрaну дрвoрeдних сaдницa.

II.2.2.2.6. Рекреативне површине

1. 2.
1-2.Рекреација на реци Сави

ЦЕЛИНА I
IР1 МИШАРСКА АДА- ЗОНА СПОРТА И
РЕКРЕАЦИЈЕ
СА ПОДРУЧЈЕМ РЕКРЕАЦИЈЕ НА ВОДИ

Подручје рекреације на води
(оријентационо)

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Мишарска ада и „подручје рекреације на води“ припадају водном земљишту; Водно земљиште у
смислу Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012.) јесте земљиште на коме стално
или повремено има воде, због чега се формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки
односи који се одражавају на акватични и приобални екосистем; Водно земљиште текуће воде јесте
корито за велику воду и приобално земљиште; Корито за велику воду јесте корито и простор
који плави велика вода повратног периода једном у 100 година; Водно земљиште обухвата и
напуштена речна корита и пешчане и шљунчане спрудове, које вода повремено плави; Приобално
земљиште, у смислу овог закона, јесте појас земљишта непосредно уз корито за велику воду
водотока, које служи одржавању корита за велику воду, заштитних објеката и обављању других
активности које се односе на управљање водама; Ширина појаса приобалног земљишта је: у
подручју незаштићеном од поплава до 10,0м; у подручју заштићеном од поплава до 50,0м
(зависно од величине водотока, односно заштитног објекта), рачунајући од ножице насипа према
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брањеном подручју.
~На водном земљишту могу се градити:

-објекти у функцији водопривреде, одржавања водотока, пловних путева, речног саобраћаја;
-објекти инфраструктуре у складу са Планом генералне регулације и плановима детаљне
регулације;
-објекти намењени спорту и рекреацији, разоноди на води, спортском риболову, у складу са
ПГР- ом и условима надлежног водопривредног предузећа.
~Изградња и опремање објеката намењених спорту и рекреацији, може се вршити само у
зонама утврђеним ПГР- ом и уз добијене услове и сагласности Завода за заштиту природе и
надлежног водопривредног предузећа и претходну израду планова детаљне регулације.

~Мишарска ада- зона спорта и рекреације (IР1), обухвата Мишарску аду према катастарском и
фактичком стању; планирано је да ова зона функционише заједно са зоном рекреације на води,
која је приказана оријентационо, а обухвата део водене површине изван трасе пловног пута, која
узводно, делом припада суседној КО Јеленча и КО Шабац, а северно општини Рума, односно АП
Војводина.
~Мишарска ада је неуређена, делом искрчена, а површина и обале су променљиве; На ади нема
објеката трајног карактера; Простор је обрастао речном вегетацијом, по ободу су шуме, а средишни
део је делом искрчен и повремено се обрађује. На узводном делу аде, при опадању водостаја
појављују се спрудови од песка и шљунка; Површина Мишарске аде се стално мења; Према
катастарском стању износи: 22,73ha, а према фактичком стању, површина је већа; Површина
аде ће се прецизно утврдити након геодетског снимања линије постојеће обале (линије
средњег водостаја водотока).
~Мишарска ада је важан елемент у коридору реке Саве, у повезивању са заштићеним
природним добром, Специјалним резерватом природе – Обедска бара, која је и део Еколошке
мреже, као еколошки значајно подручје (IBA, IPA, Emerald), а које је у непосредној близини.
~Ада је, заједно са делом водене површине, ван пловног пута, планирана као „зона спорта и
рекреације“; За коришћење аде за намене „спорта и рекреације“ неопходно је прибављање
услова Завода за заштиту природе, с обзиром на значај Мишарске аде у еколошком
коридору Саве, и надлежног водопривредног предузећа.
~Уређењем аде за потребе спорта и рекреације не смеју се нарушити природне вредности и
еколошки значај овог подручја, а интервенције у простору треба да буду минималне, уз
максимално уклапање у природну средину. У оквиру ове зоне морају се задржати и
унапредити зелене површине у које ће се уклопити спортско- рекреативне површине.
~Највећу површину на ади треба да заузимају шуме. Остале површине могу се користити за
спорт и рекреацију као: плаже, шетне и трим стазе, бициклистичке стазе, терени за спортове
на песку, травнатој подлози и сличној подлози изузев бетона, површине за одмор, пратеће
објекте и др. Могућа је изградња мањих угоститељских објеката: кафе-барова, шанк-барова,
надстрешница, и сл. Објекти се не смеју градити од бетона, а препоручује се употреба природних
материјала (дрво и сл.).
~Ниједан објекат у плавном подручју не може постати објекат трајног карактера (ПП града
Шапца).
~Опремање комуналном инфраструктуром, могућност и начин прикључења дефинисаће се
планом детаљне регулације.
СПРОВОЂЕЊЕ
~За уређење ове зоне обавезна је израда плана детаљне рекреације, уз претходно геодетско
снимање, ради утврђивања тачне линије обале.
~Могућа је фазна реализација планираних садржаја.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења служе као смернице за израду плана/планова детаљне
регулације.
Нaмeнa
oбjeкaтa

~Највећи део Мишарске аде, чиниће природна вегетација шума; Да би се ада
могла активирати за потребе спорта и рекреације, неопходно је: извршити
пошумљавање овог простора, врстама које су отпорне на повремено плављење
терена; дефинисати правце шетње и активног одмора,  као и пешачке стазе и
друге садржаје у функцији мирног-пасивног одмора (са местима за одмор где је
могуће постављање клупа); омогућити кретање различитих дужина са примарним,
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секундарним и терцијарним стазама. При трасирању праваца узети у обзир
живописност пејзажа, водену површину реке Саве и максимално искористити
природне лепоте предела.
~Од опреме је дозвољено постављање клупа за одмор, од природних
материјала (обрађених дрвених облица и сл.), дрвених корпи за смеће, дрвених
оријентационих табли-једноставних облика, које се постављају на видљивим
местима и дрвених надстрешница за заштиту од невремена; Забрањено је
крчење шума. При одржавању шумских површина морају поштовати сви важећи
закони и прописи који регулишу ову област.
~Отворени простори за спорт и рекреацију на травнатој површини могу се
користити за: мини голф, рукомет, одбојку, тенис, справе и спортове за децу, како
би биле задовољене потребе различитих категорија корисника;  Ове површине се
уређују као зелене са могућношћу интензивног коришћења- гажења;
~У oквиру oвe зoнe дoзвoљeно je уређење купaлиштa, шeтaлиштa, изградња
мoстoвa, прeлaзa и сл. Aкo су испуњeни други услoви, мoжe сe дoзвoлити и
пoстaвљaњe угoститeљских и туристичких oбjeкaтa, сплaвoвa, брoдoвa-
рeстoрaнa и oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje.
~Објекти на ади се постављају претежно на стубовима, а кота пода, ових
објеката мора бити изнад 1% велике воде реке.
~Дозвољено је уређење и постављање следећих објеката на ади и на води:
-Објекат у функцији спорта рекреације и одмора становника: пешчане плаже
и спортски терени на песку, тениски терени, трим стазе, бициклистичке стазе,
шетне стазе, са местима за одмор, стазе на води за тренинге и такмичења у кајаку,
пливању и др.;
-Пратећих ојеката на ади: кампови за привремени смештај спортиста,
просторија за пресвлачење, мањих угоститељских објеката (кафе-барова, шанк-
барова, надстрешница, и сл.), летњих башти и др.
-Рeстoрaна нa вoди (брoдoви - рeстoрaни); То су плoвeћи oбjeкти (плoвeћa
пoстрojeњa) нa вoди, кojи нису прeдвиђeни зa чeстa прeмeштaњa, a чиja je oснoвнa
нaмeнa пружaњe угoститeљских услугa. Дoзвoљeнo je и прoширeњe нaмeнa нa:
културнe (летња позорница, излoжбeни прoстoри), туристичкe (културнo-рeвиjскe
мaнифeстaциje и др.) и др.
-Рекреативних сплавова; Тo су стaциoнирaнa плoвилa сaстaвљeнa oд плутajућих
тeлa сa мaлим гaзoм, кoja нису прeдвиђeнa зa стaлнo прeмeштaњe, a сaдржe
плaтфoрмe зa сунчaњe и кaбину зa смeштaj oпрeмe и рeкрeaциoни бoрaвaк људи.
~На ади је могућа изградња:
-објеката и мрежа водопривредне, енергетске и комуналне инфраструктуре,
-система за пречишћавање вода;
-објекти за коришћење обновљивих извора енергије (МХЕ, соларни колектори

и сл.)
~На обали аде обезбедити прилаз за пловила и привез за пловила
(изнајмљивање и транзит).
~Становање је забрањено.
~Забрањено је постављање базних станица мобилне телефоније, са антенама
постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу).

Индeкс
зaузeтoсти

~Може се одобрити уређење/изградња на 3% површине простора Аде и то
искључиво објеката у функцији спорта и рекреације и дозвољених пратећих
садржаја;

Спрaтнoст ~Максимална спратност објеката у функцији спорта и рекреације и туризма
износи П, при чему се за објекте постављене на стубовима (сојенице), спратност
рачуна од платформе;

Архитектонско
грађевинска
структура и
обрада

~Објекти се граде од природних материјала, монтажних елемената, са
архитектонском обрадом која се уклапа у пејзаж реке и аде;
~Обавезна је уградња санитарно- техничких уређаја;
~Ниједан објекат у плавном подручју не може постати објекат трајног
карактера.
~При уређењу водити рачуна да се у што већој мери сачува структуралност и
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функционалност обале и приобаља у природном стању, односно крајречна
вегетација, која је значајна за биљне и животињске врсте, карактеристичне за
влажна станишта.
~Уређење површина за спорт и рекреацију и пратеће садржаје извести тако да се
позицијом, габаритима, материјалима, изгледом и начином коришћења уклопи у
околни простор и намену, при чему се не смеју угрозити или нарушити природне
вредности и пејзажне одлике простора.

Приступ
објектима

~Приступ ади на територији града Шапца обезбедити пловилима; На обали
аде обезбедити прилаз за пловила и привез за пловила (изнајмљивање и транзит).

Пaркирaњe ~Пaркирaњe вoзилa организовати ван ове зоне. Може се обезбедити у

„комерцијално- услужној зони у функцији рекреације“ (IР2).
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

~Неопходно је сачувати природне облике вегетације аде, која је и станиште
одређених  врста птица, као и значајна миграторна станица, зимовалиште и
одмориште птица селица;
~Обавезно је формирање зелених површина- шума, са природном
вегетацијом.
~Постојећа вредна стабла (врба, топола и др.) се чувају и штите и на њима се
примењују основне мере неге, у циљу заштите амбијенталне вредности аде и
приобаља; Приоритет при озелењавању треба да имају аутохтоне врсте (врбе,
тополе, храст...) које подносе високе воде;

Огрaђивaњe
пaрцeлa

~Пaрцeлe сe не смеју oгрaђивати.

ЦЕЛИНА I
IР2- КОМЕРЦИЈАЛНО- УСЛУЖНА ЗОНА
У ФУНКЦИЈИ РЕКРЕАЦИЈЕ

Зона заштите реке Саве-Еколошки коридор
Инфраструктурни појас железничке пруге

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Комерцијално- услужна зона у функцији рекреације (IР2) је планирана на парцели у јавној
својини града Шапца; на овом простору се налазило позајмиште земље некадашње циглане, која се
налазила у радној зони; простор је неуређен и не користи се, а већи део парцеле чини бара/ језеро
обрасло шибљем. Део речне обале и водене површине реке Саве између ове зоне и Мишарске
аде припада КО Шабац, тако да се овим планом не може планирати уређење овог простора, који
омогућује везу са Мишарском адом и функционално је повезан са обе зоне.
~За потребе реализације ове зоне неопходно је претходно обезбедити нову саобраћајницу која би
повезивала државни пут Iб реда и реку Саву; Оријентациони коридор нове саобраћајнице је
предложен дуж источне границе КО Мишар, а прикључак на државни пут би се могао остварити на
територији КО Јеленча; Уколико се пронађе повољније решење прилаза овој зони, могуће је укидање
или одступање од предложеног коридора.
СПРОВОЂЕЊЕ
~Спровођење ПГР-а ће се вршити обавезном израдом плана детаљне регулације, јер је уређење
ове зоне условљено изградњом планиране железничке пруге и друмских саобраћајница у коридору
пруге, као и приступне саобраћајнице са државног пута. Планом детаљне рекреације треба
обухвати и речну обалу и део водене површине (у КО Шабац) па је претходно потребно
извршити прецизно геодетско снимање терена, ради утврђивања тачне линије обале.
~Могућа је фазна реализација планираних садржаја.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења служе као смернице за израду плана/планова детаљне
регулације.
Нaмeнa
oбjeкaтa

~У oквиру oвe зoнe je могућа изгрaдњa и пoстaвљaњe објеката у функцији
туризма, спорта и рекреације:
- наутички део- мини марина, хангари за чамце,  прилаз пловилима, привез за
пловила (изнајмљивање,  транзит, превоз до аде), рампа за извлачење пловила и др.;
- услужни део- бензинска пумпа, радионица за поправку чамаца и мотора, трговина,
санитарни блок и сл.
-туристички део- ресторан, информативни центар, мењачница, паркинг простор за
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посетиоце Мишарске аде и др.
~На овом простору може се безбедити превоз посетилаца до Мишарске аде
пловилима; На обали обезбедити прилаз за пловила и привез за пловила, простор за
задржавање пловила у транзиту и задржавање посетилаца, одмор, изнајмљивање и
сл.
~Могућа је изградња и следећих објеката:
-објекти за коришћење обновљивих извора енергије: МХЕ, соларни колектори и -
објеката и мрежа водопривредне, енергетске и комуналне инфраструктуре, зелених
површина, и других објеката компатибилних са претежном наменом.
~Изгрaдњa других oбjeкaтa je зaбрaњeнa (стамбених, производних, индустријских,
пољопривредних и др.).
~У оквиру ове зоне је забрањено становање, односно изградња стамбених
објеката, осим апартманских јединица за привремени боравак чувара, радника
дежурних служби, пословних партнера и сл., као и објеката за привремени
смештај туриста у транзиту и посетилаца Аде.
~Забрањено је постављање базних станица мобилне телефоније, са антенама
постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу).

Прaвилa
пaрцeлaциje

~Минимална површина парцеле је 10,0ари.

Приступ
комплексу,
пaрцeли

~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минималне ширинe 5,0 м.
~Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрних вoзилa.
~Пешачке стазе, тротоари, прилази и објекти за посетиоце и евентуално запослене
са посебним потребама морају се извести према Правилнику о техничким
стандардима приступачности («Сл.гласник РС», бр. 46/2013).

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Основни тип
изградње

~Објекти се могу градити као слободностојећи, двојни или објекти
у низу.

Пoдзeмнe
eтaжe

~Изградња подземне етаже је забрањена.

Индeкс
зaузeтoсти

~Индекс заузетости на парцели, односно комплексу, може бити
максимално 50%.

Индeкс
изгрaђeнoсти-
максимално

~За парцеле до 0,2 ha-1,2;
~За парцеле од 0,2- 0,5ha- 1,0;
~За парцеле 0,5- 1,0ha- 0,8;
~За парцеле преко 1,0ha- 0,6;

Најмања
удaљeнoст oд
мeђa и других
објеката

~Удаљеност објеката од бочних и задње границе парцеле
одређује планом детаљне регулације.
~Међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама/
комплексима износи најмање ½ висине вишег објекта и не може
бити мања од 5,0м;
~Распоред и удаљеност објеката унутар сваког комплекса/ парцеле
зависи од врсте и намене објеката, услова противпожарне заштите и
сл.;

Крoвoви ~Могуће су све врсте кровних конструкција.
Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.
Одвoђeњe
aтмoсфeрских
вoдa са објекта

~Одвођење атмосферских вода са објеката, мора се извести у
оквиру сопствене парцеле.

Спрaтнoст
и висина
објеката

~Спратност се прилагођава делатностима и технолошким
потребама;
~Зa спeцифичнe објекте, дeфинисaћe сe пoсeбни услoвe зa висину,
према технолошким потребама.
~Максимална спратност пословних, комерцијално- услужних,
угоститељских и објеката хотела и мотела износи: П+1+Пк.
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Други објекти
на парцели

~На парцели се може градити више објеката основне и пратеће
намене;

Пaркирaњe ~На овом простору обезбедити довољан број паркинг места за посетиоце
Мишарске аде.
~Пaркирaњe путничких и теретних вoзилa и приколица за чамце ће се
регулисати у oквиру појединачних комплекса и/ или јавних паркинга, планом
детаљне регулације, према нормативима за прорачун потребног броја паркинг
места.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

~Обавезно је формирање незастртих зелених површина, са природном или
вештачком вегетацијом  на минимално 30% површине парцеле, односно
комплекса;
~Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoрa бити у функцији садржаја комплекса.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

~Дoзвoљaвa сe накнадна адаптација, доградња и нaдзиђивaњe изграђених oбjeкaтa,
укoликo је тo у складу са планираном наменом зоне и нe дoвoди дo прeмaшивaњa
пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa;

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

~На парцели се може градити више објеката основне и пратеће намене.
~У oквиру основне/ претежне намене дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa
кoмпaтибилнe нaмeнe (нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa,
инфрaструктурни oбjeкти и сл.).

Пoмoћни
oбjeкти

~Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или
као засебан објекат на парцели, у зависности од конкретне делатности.

Огрaђивaњe
пaрцeлa

~Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe
висинe 2,20м, тако да ограда, стубови ограде и капија буду на грађевинској парцели
која се ограђује; Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe; врата и
капије на уличној огради се не могу отварати према јавној површини.
~Није потребно ограђивати сваку парцелу у оквиру истог комплекса.

Заштита
животне
средине,
технички,
санитарни и
безбедоносни
услови

~Основни услови заштите животне средине се остварују применом мера заштите,
уређењем простора, изградњом објеката у складу са правилима уређења и грађења,
техничким и санитарним прописима и прикључењем на насељску инфраструктуру,
као и уређењем јавних саобраћајних површина на локацији;
~Обавезно је уређење посебног ограђеног простора са посудама за прикупљање
отпада;
~Обавезно је одвођење атмосферских вода, са саобраћајница и манипулативних
површина, преко сепаратора масти и уља, до атмосферске канализације;
~Сакупљене атмосферске воде са колских и манипулативних површина пре
испуштања у реципијент неопходно је пречистити до квалитета прописаног за
реципијент (II класа водотока-река Саве);
~Фекалне отпадне воде прикључити на фекалну градску канализациону мрежу;
~Објектима  се мора обезбедити адекватан прилаз за противпожарна возила, а
уколико је потребно и противпожарни пут око објеката, минималне ширине 3,5м за
једносмернo и 6,0м за двосмерно кретање возила и потребна хидрантска мрежа;
~Обавезно је поштовање заштитних зона железничких колосека у складу са
Законом о железници („Сл.гласник РС“, бр. 45/2013);
~Основни безбедоносни услови везани су за примену сеизмичких прописа,
противпожарних прописа услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код
пројектовања и изградње објеката и услова заштите од поплава; Код инвестиционих
радова неопходно је извршити геомеханичка истраживања.
~Према суседним наменама (индустрија и грађевинарство) обавезно је подизање
дрвореда минималне ширине 5,0м.

ЗОНА ЗАШТИТЕ РЕКЕ САВЕ – ЕКОЛОШКИ КОРИДОР
~Очувати и заштитити реку Саву и њен обалски појас (која представља еколошки коридор од
међународног значаја), од деградације и загађивања, у складу са Уредбом о еколошкој мрежи
(„Сл.гласник РС“, бр. 102/2010);
~Изван зоне становања насеља забрањена је изградња објеката чија намена није директно везана за
воду на растојању мањем од 50м од обале стајаћих вода, односно линије средњег водостаја водотока.



109

~Забрањено је депоновање комуналног и другог отпада, у корито реке и дуж обале, као и
испуштање непречишћених отпадних вода; Обезбедити контролисани прихват санитарних отпадних
вода и њихов третман којим се обезбеђује да квалитет пречишћених вода задовољи критеријуме
прописане за испуштање у реципијент (II класа водотока-река Саве).
~Неопходно је очувати и унапредити природне и полуприродне елементе коридора Саве, у
складу са предеоним и вегетацијским карактеристикама подручја;
~Предузети мере којима се обезбеђује спречавање, смањење, контрола и санација свих облика
загађења;
~Обезбедити одговарајући простор и неопходну опрему за сакупљање, и одношење комуналног
отпада.
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПОЈАС ПЛАНИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
~Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25м, рачунајући од
осе крајњих колосека који функционално служе за употребу, одржавање и технолошки развој
капацитета инфраструктуре; У инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, изузетно се
могу градити објекти који нису у функцији железничког саобраћаја, а на основу издате
сагласности управљача инфраструктуре, уколико је изградња тих објеката предвиђена
урбанистичким планом локалне самоуправе која прописује њихову заштиту и о свом трошку
спроводи прописане мере заштите тих објеката; У инфраструктурном појасу могу се постављати
каблови, електрични водови ниског напона за осветљење, телеграфске и телефонске ваздушне
линије и водови, трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења, канализације и цевоводи
и други водови и слични објекти и постројења, на основу издате сагласности управљача
инфраструктуре;
~Забрањено је свако одлагање отпада, смећа, као и изливање отпадних вода; Не сме се садити
високо дрвеће, постављати знакови

II.2.2.2.7. Водно земљиште

1. 2.
1-2. Река Сава

ЦЕЛИНА I
(IВ1) РЕКА САВА- ВОДЕНА

ПОВРШИНА
Река Сава- пловни пут
Река Сава – уређена обала
Вегетација речне обале

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Реке Саве представља водно земљиште, у складу са одредбама Закона о водама („Сл.гласник
РС“, бр. 30/2010 и 93/2012); Водно земљиште текуће воде јесте корито за велику воду и
приобално земљиште; Водно земљиште обухвата и напуштена речна корита и пешчане и
шљунчане спрудове, које вода повремено плави; Приобално земљиште је појас земљишта
непосредно уз корито за велику воду водотока, које служи одржавању корита за велику воду,
заштитних објеката и обављању других активности које се односе на управљање водама; Ширина
појаса приобалног земљишта је: у подручју незаштићеном од поплава до 10,0м; у подручју
заштићеном од поплава до 50,0м (зависно од величине водотока, односно заштитног објекта),
рачунајући од ножице насипа према брањеном подручју. Водно земљиште у обухвату Плана чине:
-Река Сава- водена површина (IВ1), у оквиру које, јужно од Мишарске аде, пролази пловни пут,
који је оријентационо приказан на графичком прилогу; Тренутно су на деоници у обухвату
геоморфолошки услови у кориту реке Саве такви, да су задовољени услови пловности који
одговарају пловном путу класе III (од km 99+200 до km 102+000) и класе IV (од km 102+000 до km
102+900);

-Мишарска ада, која је означена као „зона спорта и рекреације“ (IР1), заједно са воденом
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површином северно од аде;
-Река Сава- уређена обала; речна обала катастарски припада парцели реке Саве, а планира се њено
уређење у делу будуће луке, по фазама изградње;
-Вегетација речне обале (З3), која је сврстана у зелене површине, јер је планирано очување обалске
вегетације, где год је то могуће, као дела еколошког коридора Саве;
~Зону (IВ1) чини водена површина реке Саве, као и делови речне обале и Мишарска ада, за које
су планом утврђене посебне намене. Катастарској парцели Саве припада: део водене површине
Саве у КО Мишар; део речна обала у КО Мишар, према фактичком стању, односно планирана
уређена обала и планирана вегетација речне обале у делу где се задржава; и део обале Мишарске
аде према фактичком стању, који припада КО Мишар.
~Приобаље реке Саве у обухвату Плана се уређује у функцији планиране, луке, интермодалних
терминала, логистичког центра, речног саобраћаја, пратећих индустријских, пословних, услужних
и комерцијалних садржаја.
СПРОВОЂЕЊЕ
~Спровођење ПГР-а ће се вршити обавезном израдом планова детаљне регулације за зоне или
делове зона: индустрије и грађевинске делатности, луке са интермодалним терминалима и
логистичким центром, комерцијално- услужну зону у функцији рекреације и зону спорта и
рекреације на Мишарској ади, који ће обавезно обухватити и део речне обале, односно водене
површине реке Саве.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Правила грађења објеката у кориту и на обали реке Саве утврдиће се плановима детаљне
регулације, за сваку планирану зону и фазу реализације, а у зависности од конкретних садржаја,
техничко- технолошких процеса и других др.
~На водном земљишту могу се градити:
-објекти у функцији водопривреде, одржавања водотока, пловних путева, речног саобраћаја;
-објекти инфраструктуре у складу са Планом генералне регулације и плановима детаљне
регулације;
-објекти намењени спорту и рекреацији, разоноди на води, спортском риболову, у складу са
ПГР- ом и условима надлежног водопривредног предузећа.
~Изградња и опремање објеката намењених спорту и рекреацији, разоноди на води, спортском
риболову и сл. може се вршити само у зонама и на локацијама утврђеним ПГР- ом и уз добијене
услове и сагласности Завода за заштиту природе и надлежног водопривредног предузећа.
~Објекти у небрањеном подручју могу се постављати/градити само ако је добијена
водопривредна сагласност и то на платформи која ће бити изнад нивоа стогоднишњих вода реке
Саве. Слободан простор око објеката не сме се ограђивати.
~У приобаљу и речној обали могућа је изградња:
-акваторија луке (унутрашња- базенска и спољна- речна); Акваторија нове луке се састоји од
базенског дела- унутрашње акваторије  и речног дела- спољне акваторије, која ће се формирати
ископом у форланду и кориту реке Саве; Базен у оквиру I фазе је делимично ископан;
-оперативне обале- кеј и кејска површина са кранском стазом, железничким колосецима и
саобраћајницама;
- лучке површине уз базен или оперативну обалу, предвиђене за изградњу лучке инфраструктуре.
~Могућа је изградња/ постављање подземних, подводних и надземних/ваздушних
транспортних система/веза (цевовода), и сл. између појединих комплекса/ парцела и објеката на
води; Ови посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и да не
ометају функционисање осталих објеката.
~Делови речне обале који се неће користити у функцији луке, могу се при детаљној разради
планирати за шетњу и одмор запослених и посетилаца.
~У западном блоку (IИ1), према реци Сави обавезно је формирање заштитног зеленог појаса;
Заштитни зелени појас реке Саве износи 50м од линије средњег водостаја;
~Пешачке стазе, прилази и објекти за посетиоце и евентуално запослене са посебним потребама
морају се извести према Правилнику о техничким стандардима приступачности («Сл.гласник РС»,
бр. 46/2013).
~У кориту и на обали Саве (у зонама „индустрије и грађевинске делатности“ и „луке,
интермодалних терминала и логистичког центра“ није дозвољена изгрaдњa купaлиштa,
пoстaвљaњe угoститeљских и туристичких oбjeкaтa, сплaвoвa, брoдoвa-рeстoрaнa и oбjeкaтa спoртa
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и рeкрeaциje, изгрaдњa сојеница/барака; Постојећи објекти се могу задржати до привођења
простора планираној намени.
~Забрањено је паркирање возила и формирање паркинг простора на речној обали.

ПЛОВНИ ПУТ
~За потребе израде ПГР Мишар коришћена је „Претходна студија оправданости за нову
међународну луку Шабац“ (ПСО), Главни извештај, нацрт, (TINAViENNA, Urban Technologies
&Strategies, јул, 2010.), а подаци о уређењу пловног пута у овод делу Плана, преузети су из
предметне студије као планске могућности;
~Деоница реке Саве, од Београда до Сиска (Хрватска) увршћена је у европску мрежу унутрашњих
пловних путева међународног значаја и Сава има статус међународног пловног пута; Сава
повезује четири државе: Србију, Босну и Херцеговину, Хрватску и Словенију.
~Категоризација Саве званично није утврђена, а у току је процес одлучивања у Савској комисији.
Предметна деоница, према морфолошким карактеристикама испуњава услове за IV- Vа категорију,
према званично усвојеној категоризацији у Савској комисији.
~Категорија IV пловног пута (приступачан за самоходне моторне теретњаке, као и за склоп од
моторног потискивача и једног потискиваног теретњака) треба да обезбеди несметану пловност за
саставе: дужина састава: 85м, дубина пловног пута за газ: 2,5- 2,8м, носивост састава: 1250- 1450 t.
Да би се обезбедила несметана двосмерна пловидба наведеног меродавног састава, потребна је
минимална ширина пловног пута од 80м до 90м.
~Пловни пут у зони града Шапца је ка десној обали Саве тј. у зони Мишарске аде је по
средини тока десног рукавца, који представља главни ток реке Саве.
УРЕЂЕНА ОБАЛА
~Речна обала, према фактичком стању, припада парцели реке Саве и у државној је својини.
~Уређење речне обале у зони изградње луке, интермодалних терминала и логистичког центра,
одвијаће се по фазама и дефинисаће се плановима детаљне регулације.
(З3) ВЕГЕТАЦИЈА РЕЧНЕ ОБАЛЕ
~Вегетацију речне обале у складу са условима Завода за заштиту природе Србије, треба сачувати,
као део еколошког коридора Саве, где год је то могуће;
~Планом се предлаже очување ове вегетације дуж «зоне индустрије и грађевинске делатности»

(IИ1-Западни блок), за који је обавезна израда плана детаљне регулације.
~ Овај простор, се налази у оквиру катастарске парцеле реке Саве, у државној је својини, а
корисник је ЈП „Србијаводе; Површина речне обале је променљива у току године.

ЦЕЛИНА I
(IВ2) МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛИ

ПРAВИЛA УРEЂEЊA

~Водно земљиште, поред реке Саве чине и мелиорациони канали (IВ2), са инспекцијском стазом
за њихово одржавање; Постојећи канал Савинац 1 истовремено представља и зелени коридор,
којима се остварује веза насеља са реком Савом и потребно га је задржати.
~Остали канали у радној зони за чију изградњу су у процесу комасације издвојене посебне
парцеле:
-могу се реализаовати у оквиру тих парцела;
-могу се укинуту при изради планова детаљне регулације, за планиране зоне или делове зона у
оквиру којих се налазе;
-могу се кориговати трасе, измештати, померати у зависности од концепције уређења конкретне
зоне и одвођења атмосферских вода, дефинисаних плановима детаљне регулације.
СПРОВОЂЕЊЕ
~Спровођење ПГР-а ће се вршити обавезном израдом планова детаљне регулације за зоне или
делове зона у оквиру којих се налазе;
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Могућа је изградња нових канала и водопривредних објеката на каналима (црпне станице, уставе
и др.), као и реконструкција постојећих.
~Ради заштите канала и њиховог редовног одржавања, неопходно је обезбедити појас ширине
3,0- 5,0м, од ивице канала са обе стране, у ком није дозвољено градити објекте, садити дрвеће,
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орати и копати земљу и обављати друге радове којима се ремети функција или угрожава
стабилност канала.
~У канал се могу упуштати само чисте воде и евентуално технолошке (са манипулативних
површина и сл.) које морају бити пречишћене, ради обезбеђења и одржавања квалитета воде у
каналу, односно крајњем реципијенту.
~Изливи атмосферских вода у мелиорациони канал морају бити изведени на одговарајући начин,
како би се спречило деградирање и нарушавање стабилности косина канала.
~Изградња саобраћајних објеката (прелаза преко канала, пешачких и бициклистичких стаза
и саобраћајница у заштитном појасу канала и сл.) и полагање инфраструктуре на каналском
земљишту, ради задовољавања појединачних приватних интереса, могуће је на основу услова
надлежног водопривредног предузећа.

II.2.2.2.8. Инфраструктура
ЦЕЛИНА I
ИНФРАСТРУКТУРА Коридор планиране железничке пруге

Постојећи индустријски колосеци
Саобраћајнице (постојеће и планиране)
Орјентациони коридори саобраћајница за које је обавезна израда
ПДР-а (или су у зонама обавезне израде ПДР-а)
(Пп) Јавни паркинг за путничка возила
(ТС) Трафо станице
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ
ПОДРУЧЈЕ САОБРАЋАЈНIХ ТЕРМИНАЛА

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Развој и функционисање радне зоне условљен је изградњом и функционисањем планиране
инфраструктуре; Поред изградње луке и интермодалних терминала, чишћења и одржавања пловног
пута, неопходна је изградња и остале инфраструктуре која је обрађена у графичким прилозима и у
поглављима: II.1.5.Коридори и капацитети инфраструктуре и II.2.1.1. Општа правила грађења
за инфраструктурне објекте и коридоре.
~Приликом изградње инфраструктусних мрежа, система и уређаја мора се водити рачуна о
заштитним зонама и режимима заштите у оквиру њих.
~Изградња инфраструктуре се може одвијати фазно, али реализацији планираних намена
треба да претходи комплетно опремање простора планираном инфраструктуром.
~Изузетно је могуће, дозволити реализацију планираних намена, пре комплетног опремања
простора али уз обезбеђење основних услова за прикључење планираних објеката на
инфраструктуру и то:
-приступне саобраћајнице;
-електроенергетска мрежа;
-довод санитарних и технолошких вода;
-одвођење отпадних вода.
САОБРАЋАЈНИ УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА
~Приликом изградње и реконструкције саобраћајница неопходно је придржавати се Правилника о
техничким стандардима приступачности („Сл.гласник РС“, бр. 46/2013); За лица са посебним
потребама у простору, потребно је прилагодити и све јавне саобраћајне и пешачке површине,
прилазе до објеката, као и све објекте за јавно коришћење; У складу са тим планирати извођење
посебних рампи за омогућавање кретања особама са посебним потребама на свим пешачким
токовима где постоји денивелација у односу на путању кретања; При извођењу и обележавању
места за паркирање, потребно је планирати места за паркирање возила лица са посебним потребама,
прописаних димензија и сигнализације.
КОРИДОР ПЛАНИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
~Изградња нове железничке пруге Београд- Обреновац- Шабац планирана је Просторним планом
РС, орјентациона траса је дефинисана Просторним планом града Шапца, а Планом генералне
регулације је презизније дефинисан коридор будуће пруге у границама обухвата Плана; Коначна
траса ће се утврдити при изради главног пројекта, односно плана детаљне регулације;
“Железнице Србије” а.д. нема израђену техничку документацију за ову пругу.
~Планом је резервисан коридор ширине 50м за потребе изградње пруге; У овом коридору, као и у
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зони саобраћајних терминала, планом детаљне регулације ће се дефинисати ранжирна станица,
железничка станица/ стајалиште, интермодални терминали и други објекти у функцији железнице,
претовара и транспорта;
~У коридору железничке пруге, паралелно са пругом, планирана је изградња друмске
саобраћајнице (орјентациона траса), која ће омогућити повезивање унутар радне зоне. При
утврђивању коначног решења за планирану пругу, луку, интермодалне терминале и друге
планиране садржаје, дефинисаће се траса ове саобраћајнице, при чему је могуће њено померање у
простору, укидање, а све у зависности од детаљне концепције уређења овог простора.
~Коридор је планерски дефинисан (без предходних студија избора локације, инжењерско
геолошких подлога или студија о процени утицаја на животну средину) и постоји реална
претпоставка да ће приликом реализације Плана бити потребне одређене корекције. Постоји
могућност да се планском документацијом дефинишу нове или друге трасе што ће се
накнадно разрадити плановима детаљне регулације.
~При изради плана детаљне регулације морају се поштовати одредбе Правилника о елементима
железничке инфраструктуре („Сл.гласник РС“, бр. 10/2014).
~Елементе железничке инфраструктуре, у складу са законом којим се уређује железница,
чине: доњи и горњи строј пруге; тунели; мостови и остали објекте на прузи; станични колосеци;
телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна, електроенергетска и остала постројења и
уређаји на прузи; опрема пруге; зграде железничких службених места и остали објекти у пружном
појасу који су у функцији регулисања железничког саобраћаја и одржавања железничке
инфраструктуре; терминали; пружни појаси и ваздушни простор изнад пруге у висини од 12 м,
односно 14 м код далековода напона преко 220 кV, рачунајући изнад горње ивице шине. Елементе
железничке инфраструктуре чине и изграђени путни прелаз код укрштања железничке
инфраструктуре и пута изведен у истом нивоу са обе стране колосека у ширини од три метра
рачунајући од осе колосека, укључујући и простор између колосека када се на путном прелазу
налази више колосека.
~Доњи строј пруге чине: земљани труп, мостови и пропусти, тунели, објекти и постројења у
службеним местима и објекти за заштиту пруге од површинских вода и атмосферског утицаја.
~Земљани труп чине: насипи; усеци; засеци укључиво са планумом; јаркови и канали за
одводњавање; облоге; обложни и потпорни зидови; дренаже; вегетациони покривач на косинама и
падинама и др.
~Под мостовима и пропустима подразумевају се, осим мостова и пропуста, и пешачки прелази
изнад пруге (пасареле).
~Под тунелима се подразумевају подземне грађевине за вођење трасе пруге, као и галерије које
су само делимично у брдској маси и служе за обезбеђење пруге од обрушавања стена, лавина и
слично.
~Објекти у службеним местима су: перони; потходници; рампе; приступни путеви.
~Постројења у службеним местима су: колске ваге; постројења за снабдевање водом; контролни
товарни профил; колосечни канали.
~Објекти за заштиту пруге од површинских вода и атмосферског утицаја су: објекти за
заштиту од наноса бујичних токова (попречне грађевине, регулациони канали); објекти за
осигурање корита речних токова (обалоутврде, паралелне и попречне грађевине); објекти за
заштиту пруге од снега, лавина, леда и јаког ветра (шумски снегозаштитни појасеви, снегобрани,
ветробрани, ледобрани и др.).
~Горњи строј пруге чине:
-Колосеци, који могу бити: са застором, без застора (на чврстој подлози);
-Сложене колосечне конструкције: скретнице, укрштаји, дилатационе справе, преноснице, колосеци
на колским вагама и др.
~Елементи горњег строја су: шине; колосечни причврсни и спојни прибор; прагови; колосечни
застор; елементи за пригушивање буке и вибрација; сигнали, сигналне и пружне ознаке; путни
прелази у истом нивоу; пешачки прелази у истом нивоу и др.
~Колосеци у станицама и другим службеним местима су станични колосеци до граничника са
колосецима железничких депоа.
~Телекомуникациона постројења и уређаје чине: телекомуникациони каблови; ваздушне
линије; преносни системи; железничка аутоматска телефонска (у даљем тексту: ЖАТ) мрежа;
железничка аутоматска телеграфска (ЖАТг) мрежа; пружни телефонски уређаји; интерфонски и
разгласни уређаји; ултракратки таласи (УКТ); радио уређај; радио диспечерски уређаји (РДУ);
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уређаји за мерење и показивање тачног времена; системи за обавештавање и информисање; уређаји
за напајање телекомуникационих постројења; телекомуникациони уређаји за потребе информатике.
~Сигнално-сигурносна постројења и уређаје чине: станични сигнално-сигурносни уређаји;
пружни сигнално-сигурносни уређаји; уређаји за осигурање ранжирних станица; уређаји за
осигурање путних прелаза у нивоу; уређаји за аутоматско вођење возова; уређаји за даљинско
управљање саобраћајем; допунски сигнално-сигурносни уређаји посебних намена.
~Електровучна и електроенергетска постројења чине:
-Стабилна постројења електричне вуче, која представљају скуп електроенергетских постројења за
напајање електричне вуче електричном енергијом 25 кV, 50 Hz из електропривредне мреже 110 кV,
50 Hz и обухватају: напојне далеководе 110 кV; електровучне подстанице 110/25 кV, 50 Hz;
постројења за секционисање 25 кV, 50 Hz; контактну мрежу 25 кV, 50 Hz; постројења за даљинско
управљање;
-Погонска електроенергетска постројења обухватају: трафостанице (опште намене, за
предгревање и климатизацију вагона и за грејање скретница); електроенергетске мреже (средње и
ниско напонске ваздушне и кабловске мреже); постројења спољашње расвете (перона, пролаза,
колосечних и скретничких подручја); остала електроенергетска постројења за напајање
електричном енергијом свих железничких потрошача изузев електричне вуче.
~Зграде железничких службених места и остали објекти обухватају: станичне зграде; остале
зграде намењене службама за одржавање железничке инфраструктуре и за организовање и
регулисање железничког саобраћаја; објекте намењене за смештај постројења, уређаја и опреме
железничке инфраструктуре; земљишта на којима се налазе зграде и објекти.
~Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8 м, у насељеном месту 6 м,
мерећи од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14 м изнад
горње ивице шине. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места, који обухвата
све техничко-технолошке објекте, инсталације и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута.
Ваздушни простор изнад пруге је ваздушни простор у висини од 12 м, односно 14 м код далековода
напона преко 220 кV, мерећи изнад горње ивице шине.
~Услови заштите железничке инфраструктуре и ограничења у погледу изградње других објеката у
непосредној близини пруге дефинисана су и тачком II.2.1. „Општа правила грађења у обухвату
Плана“ , тачком II.1.5.1.2. «Железнички саобраћај» и тачком II.2.1.1. Општа правила грађења за
инфраструктурне објекте и коридоре.
ПОСТОЈЕЋИ ИНДУСТРИЈСКИ КОЛОСЕЦИ
~Индустријски колосек јесте железнички колосек који се прикључује на јавну железничку
инфраструктуру у станици и служи за допремање и отпремање робе за валасника, односно носиоца
права коришћења тог колосека; Постојећи индустријски колосеци се задржавају, уз могућност
реконструкције, модернизације и доградње, продужавања, измештања, према условига «Железнице
Србије».
~Изградња нових индустријских колосека дефинисаће се планом детаљне регулације у складу
са потребама корисника простора.
САОБРАЋАЈНИЦЕ (постојеће и планиране)
~За потребе друмског саобраћаја планиране су две главне саобраћајнице правца север- југ, до
реке Саве; Дуж речне обале је задржана траса (према катастарском стању) постојеће саобраћајнице,
али се ова траса може мењати при изради планова детаљне регулације за II и III фазу изградње луке;
Саобраћајнице у источном делу су пратиле катастарско стање атарских путева, а могуће су измене и
укидање ових саобраћајница, при изради планова детаљне регулације за изградњу пруге, луке и
других планираних садржаја.
~Услови за изградњу саобраћајница дефинисани су у графичким прилозима бр. 9 „План
нивелације и регулације 1-саобраћај“, 10а.“Попречни профили саобраћајница“ и 10б. „Списак
координата осовинских и темених тачака“ и у текстуалном делу, тачкама II.1.5.1.1. Друмски
саобраћај и II.2.1.1. «Општа прљавила грађења за инфраструктурне објекте и коридоре».

ОРИЈЕНТАЦИОНИ КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНИЦА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА
ПДР-а ИЛИ СУ У ЗОНАМА ОБАВЕЗНЕ ИЗРАДЕ ПДР-а
~Планом су предложени и орјентациони коридори нових саобраћајница, за које је обавезна израда
ПДР-а или су у зонама обавезне израде ПДР-а;
~Уколико се планови детаљне регулације раде само за потребе изградње саобраћајница,
граница обухвата се дефинише границама катастарских парцела од којих се формира будућа
саобраћајница, а могуће је обухватити и шири простор. Препорука је да се ПДР-ом обухвати цео
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блок или део предметног блока, који ће предметна саобраћајница опслуживати.
~Ови коридори саобраћајница се, при изради ПДР-а могу укидати, померати, измештати, односно
прецизно дефинисати;
~Остале јавне саобраћајнице, које нису дефинисане или предложене Планом генералне регулације,
дефинисаће се при изради планова детаљне регулације.
(Пп) ЈАВНИ ПАРКИНГ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА
~Јавни паркинг за путничка возила (Пп) је планиран на делу к.п. бр. 2018 КО Мишар, чији је

корисник МЗ Мишар, између зоне проширења гробља (IК2), планиране површине за изградњу
трафо станице (ТС) и површине намењене за јавно зеленило и комуналне делатности (З2), која
представља резервну површину за потребе Месне заједнице.
~Паркинг је планиран за посетиоце гробља, раднике у трафо станици и запослене и посетиоце
површине (З2) -јавно зеленило и комуналне делатности;
~Димензије паркинг места за управно паркирање износе минимално 2,5х5,0м.
~У оквиру паркинга треба организовати и паркинг простор за мања теретна возила за потребе
комуналних садржаја површине (З2).
~За уређење овог простора обавезна је израда урбанистичког пројекта.
(ТС) ТРАФО СТАНИЦЕ
~За потребе електроенергетске инфраструктуре планиране су две локације за веће трафо
станице, које захтевају сопствене парцеле: постојећа локација (на кп.бр. 99/2 и 99/3 КО Мишар), у
источном делу радне зоне, која се задржава и нова локација у западном делу, испод постојећег и
планираног далековода, на делу к.п. бр. 2018 КО Мишар, чији је корисник МЗ Мишар.
~Услови за изградњу електроенергетских објеката дефинисани су у графичком прилогу бр.14
„План електро мреже“ и у поглављу II.1.5.3. «Електроенергетска инфраструктура».

СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ
~У границама обухвата Плана не постоји ниједна станица за снабдевање горивом;
~Станице за снабдевање горивом се могу градити у следећим зонама у обухвату Плана:

-(IИ1,2) Зона индустрије и грађевинске делатности;
-(IЛ1,2,3) Зона луке са интермодалним терминалима- логистички центар;
-(IП) Пословна, услужно – комерцијална зона; и
-(IIП1) Привредна зона, у оквиру целине II- Насеље са атаром.
~Конкретне локације утврдити  и ускладити са противпожарним прописима и условима које
одређују надлежни ограни у области саобраћајница, екологије, водопривредне и санитарне заштите.
За сваку локацију потребно је извршити анализу утицаја на безбедност и функцију саобраћаја,
и надлежном органу управе поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину.
~За изградњу станица за снабдевање горивом обавезна је израда урбанистичког пројекта.
~У оквиру комплекса могућа је изградња следећих садржаја станице за снабдевање горивом:
објекат бензинске станице и станице за ТНГ, продавница са рестораном, тераса, надстрешница,
подземни резервоари за гориво и ТНГ, острва са пумпним аутоматима, аутоперионица са  пратећим
садржајима, манипулативни и паркинг простор, простор за одлагање отпада и сл.
~За изградњу пумпних станица важе следећи услови:
-Станице за погонско гориво с пратећим садржајима могу се градити на начин да се осигура:

- сигурност свих учесника у саобраћају,
- заштита животне средине (подземних вода, ваздуха и др.),
- заштита од пожара и експлозија,
- да објекат буде величином и положајем прилагођен околини;

-Изградњом станица за погонско гориво не смеју се погоршати услови становања у околном
простору;
-Минимална површина парцеле за бензинску пумпну станицу је 20,0ари (оптимална површина је
30,0ари), а кoмплeкс мoрa имати два приступа  (улаз- излаз) на јавну саобраћајницу.
-Максимална спратност објекта бензинске пумпне станице је П+1.
-Максимални индекс заузетости је 30%.
-За изградњу станица само за течни нафтни гас минимална површина парцеле износи 10,0ари.
-Обавезно је поштовање свих посебних услова дефинисаних од стране надлежних органа управе,
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предузећа и установа.
-Потребно је обезбедити минимално 20% незастртих зелених површина у оквиру комплекса.
~При изградњи бензинских станица, 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;
ПОДРУЧЈЕ САОБРАЋАЈНИХ ТЕРМИНАЛА
~Подручје саобраћајних терминала обухвата шири појас са обе стране планиране железничке
пруге у којем је примарна изградња железничких  и друмских терминала. Обухвата делове
зона IИ2, IЛ2,3 и IП. Упоредо са изградњом нове пруге, неопходно је изградити и ранжирну
станицу и друге терминале, у оквиру «подручја саобраћајних терминала». У овом подручју је
могућа изградња  терминала за пријем и отпрему «Hucke-pack“ транспортних јединица и
контејнера, који се допремају или отпремају железничким или друмским средствима транспорта; На
овом простору се могу пружати и додатне (пратеће) услуге
~За реализацију ових садржаја обавезна је израда плана детаљне регулације.

►◄

II.2.3. Правила грађења за целину II Насеље са атаром
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1. 2.
1.Породично становање у западном делу насеља; 2.Музеј у дому културе

Карактер ове целине чини насеље Мишар, које се развијало линијски, дуж државног пута Iб
реда и груписањем кућишта дуж путева у унутрашњости грађевинског подручја и атара. У насељу
преовлађује  рурално становање, са кућиштима која су се развијала појединачно или у већим или
мањим групацијама, окружена обрадивим површинама, лоцирана поред пута, а често и у средини
земљишног комплекса које газдинство користи. Услед недостатка природних водотока, у насељу се
користе вештачки ископане баре за сакупљање површинских вода за потребе пољопривредне
производње. Путеви који повезују ова кућишта су уски, кривудави, делом асфалтирани, без тротоара.
Породично становање је заступљено у равничарском делу насеља, у залеђу државног пута преко
пута радне зоне, где се спонтано развијало досељавањем становништва. Ове зоне породичног
становања су раздвојене барама/ језерима, које су испуњене водом и где становници одлажу смеће.
Често су плављене атмосферским и подземним водама, јер је земљиште ниже од државног пута, а
није решен проблем одвођења ових вода. Улице су праве али уске, недовољне ширине и најчешће се
слепо завршавају, не формирајући блокове. Друга локација породичног становања налази се северно
од насељског центра. Развој породичног и руралног становања започео је и дуж пута за Орашац. Дуж
државног пута се развија становање са пословањем и самостални комплекси пословних,
комерцијално- услужних делатности. Потребно је заокруживање и рационално коришћење већ
заузетих површина за нову породичну стамбену изградњу и изградњу објеката руралног становања.
Планирано је формирање привредне зоне у насељу, северно од државног пута. Инфраструктурна
опрема у насељу је непотпуна, а мрежа централних и пратећих садржаја је неразвијена, па се планира
њихов развој. Поред ширења постојећег насељског центра, који се већим делом поклапа са „зоном
културе, туризма и спорта“, планирано је и формирање новог насељског центра, око цркве и
вртића.

У зонама становања постоје велика ограничења за изградњу и коришћење простора,
која су условљена трасама инфраструктурних система националног и регионалног и локалног
значаја (државни пут I реда, магистрални гасовод, далеководи 110kV и 35kV), чији коридори и зоне
заштите пресецају насеље и заузимају терене који су најповољнији за становање и изградњу.
Коридори и заштитне зоне инфраструктурних система (ширине до 60м), представљају зоне
забрањене и ограничене изградње, а постоје ограничења и за друге начине коришћења овог
земљишта: за озелењавање, пољопривредну производњу и сл.

После изградње луке, нове железничке пруге и интензивнијег развоја радне зоне, као и
изградње другог прстена обилазнице око Шапца, предвиђа се интензивније коришћење
земљишта у насељу, односно изградња нових стамбених и пословних објеката, као и бржи
развој пословних, комерцијалних и услужних садржаја.

С обзиром на велике морфолошке, функционалне и др. разлике које карактеришу две
целине, у оквиру сваке целине су издвојене посебне зоне.

II.2.3.1. Општа правила грађења за целину II Насеље са атаром

КАРАКТЕРИСТИЧНЕ
ЗОНЕ,

ПОДРУЧЈА,
ЛОКАЦИЈЕ

И
КОРИДОРИ

~У оквиру целине II издвојене су следеће зоне, подручја, локације и
коридори:
Подручја насељских центара

-Главни (стари)  насељски центар;
-Нови насељски центар;

Становање
(IIС1) Породично становање;
(IIС2) Рурално становање;
(IIС3) Мешовите/ пословно- стамбене зоне;

-(СЦ) Становање социјално угрожених категорија становника;
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Јавне службе
-(ДК) Дом културе (месна заједница, месна канцеларија, музеј)
-(ОШ) Основна школа;
-(В) Вртић;
-(ГЦ) Геронтолошки центар и амбуланта са апотеком;

Остали садржаји насељских центара
(IIЦ1) Комплекс Српске православне цркве;
(IIЦ2) Зона културе, туризма и спорта;

-Парцеле са спомен обележјима (Споменик, Карађорђеви бунари);
-Заштићена околина знаменитог места;
-Подручја културно- историјских манифестација
-(С4) Становање у зони културе, туризма и спорта;
-(С5) Становање у заштићеној околини знаменитог места;

Привредне зоне и комплекси у насељу
(IIП1) Привредна зона;
(IIП2) Пословне, услужно- комерцијалне зоне и комплекси;
Зоне спорта и рекреације
(IIСР1) Постојећи спортски терен;
(IIСР2) Зона проширења спорта и рекреације;
Комуналне површине
(IIК3) Комуналне и јавне зелене површине (пијаца, зеленило, црпна станица и
др.);
Зелене површине

-(З4) Заштитно зеленило (зона могућег проширења Геронтолошког центра);
-(З5) Шуме;
-Линеарне зелене површине у регулацији саобраћајница;

Пољопривредне површине у атару
-Пољопривредно земљиште;

Водно земљиште
(IIВ2) Мелиорациони канали;
(IIВ3) Планирана изградња канала;
Инфраструктура

-Саобраћајнице (постојеће и планиране);
-Орјентациони коридори саобраћајница за које је обавезна израда ПДР-а

или су у зонама обавезне израде ПДР-а;
-Коридор обилазног пута;
-Атарски путеви.

ПОДРУЧЈА
НАСЕЉСКИХ

ЦЕНТАРА

~Планом су предвиђена два насељска центра, који обухватају постојеће и
планиране објекте и комплексе насељских центара (дом културе, школа,
црква, будући вртић), као и делове дефинисаних зона:
-Главни (стари) насељски центар, настао дуж државног пута, који ће се
ширити делом дуж државног пута, а делом на исток, на неизграђено
земљиште у „зони културе, туризма и спорта“ према локалитету Карађорђеви
бунари.
-Нови насељски центар, који ће се формирати око цркве, изградњом вртића
и „мешовите пословно- стамбене зоне“, у оквиру које је могућа изградња
објеката јавних служби.
~Намене и зоне у насељским центрима су додатно ограничене у смислу
пословних делатности, које могу бити заступљене. У зонама насељских
центара могуће је организовати следеће садржаје: пословањe, трговинa на
мало, 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; могућа је изградња објеката
намењених за јавне службе, банкарство, канцеларијско пословање, лекарске
ординације, апотеке саобраћајне и инфраструктурне површине, мањих
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спортских објеката (фитнес сале, куглане и сл) и  зелених површина.
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.
~Неопходно је обезбедити слободне, неизграђене површине, површине за
окупљање, места за одмор. У зонама насељских центара, извршити
озелењавање слободних површина, озелењавање површина око  објеката јавне
намене и приватних парцела. За потребе корисника јавних и других објеката,
посетилаца и туриста, неопходно је обезбедити паркинг простор, имајући у
виду повремена окупљања/ манифестације, везана за истиријска места, која
треба да добију трајни карактер, као и заустављање и одмор путника у
транзиту и обилазак историјских места.
~Неопходно је обезбедити уређење подручја планираних за културно-
историјске манифестације, која могу имати и већу површину од означених
локалитета у графичком прилогу.
~Уређење насељских центара ће се вршити дефинисаним начином
спровођења ПГР-а за сваку зону, чије делове насељски центри обухватају и
то: директним спровођењем ПГР-а; обавезном израдом урбанистичких
пројеката и обавезном израдом планова детаљне регулације
~За утврђивање површина јавне намене обавезна је израда плана детаљне
регулације.

ЗАШТИТА
ПРОСТОРА

-
ПОСЕБНИ
УСЛОВИ

ИЗГРАДЊЕ
-

ПОДРУЧЈА
ЗАБРАЊЕНЕ

И
ОГРАНИЧЕНЕ

ИЗГРАДЊЕ

~У циљу заштите споменика културе, археолошких локалитета, водотока и
инфраструктурних објеката, у оквиру планираних зона дефинисана су посебна
подручја (делови зона) у којима се због постојећих и планираних
инфраструктурних објеката и значаја самог терена, Планом прописују
посебни услови изградње, изградња ограничава или забрањује. У оквиру
целине II то су:
-Заштићена околина знаменитог места, око Споменика на Мишару;
-Подручја претходних заштитних археолошких истраживања на
локалитету (3) Кућина (4) Башчина;
-Заштитна зона постојећег магистралног гасовода (по 30м обострано)- зона
забрањене изградње;
-Заштитна зона постојећег и планираног далековода 110kV (по 15м,
обострано од осовине крајњег далековода+ 30м између далековода)-зона
ограничене изградње;
-Заштитна зона постојећег далековода 35kV, за који постоји могућност
измештања када се стекну неопходни услови, ван подручја обухвата ПГР (по
7,5м, обострано од осовине далековода)-зона ограничене изградње (могућа
изградња уз посебан елаборат и одобрење ЕМС-а)
~На затеченим објектима у заштитним зонама, ако није другачије
наведено за сваку зону појединачно, могуће је само инвестиционо одржавање
објеката.

ИНФРАСТРУКТУРА ~Развој и функционисање насеља условљен је изградњом и функционисањем
постојеће и планиране инфраструктуре и то:
-За потребе друмског саобраћаја користиће се деоница државног пута Iб
реда, која пролази кроз центар насеља и остале постојеће и планиране
саобраћајнице;
-За поједине правце предложени су оријентациони коридори саобраћајница,
које ће се дефинисати плановима детаљне регулације;
-Коридор обилазног пута је преузет из планова вишег реда; то је простор који
се штити од изграње, а његова прецизна траса ће се дефинисати планом
детаљне регулације;
-Постојећи атарски путеви, ван насеља се задржавају и користиће се у исте
сврхе, изузев деоница атарских путева који повезују делове грађевинског
подручја насеља.

НАМЕНА
ПОВРШИНА

И

~Овим планом се дефинишу правила грађења којима се уређују дозвољене
претежне/ основне намене, као и могуће друге намене које су
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ОБЈЕКАТА компатибилне са претежном наменом; Изградња објеката на основу овог
Плана може се вршити у складу са предвиђеном претежном и дозвољеном
компатибилном наменом.
~У оквиру сваке зоне/ подручја, дефинисане су намене које се могу
обављати на појединачним парцелама и објектима; Дефинисана је
претежна/ основна намена објеката, као и компатибилне намене;
~Објекат компатибилне намене може се градити на површинама друге
претежне намене, као 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.
~Компатибилне намене су: становање, пословање, трговина, угоститељство,
занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији становања,
здравство, дечија заштита, образовање, култура, верски објекти, објекти
спорта и рекреације, зелене површине и сл.
~У оквиру стамбених зона могу се градити и сви други компатибилни
објекти, намене и садржаји, који својом делатношћу не могу имати штетних
утицаја на животну средину; Поред еколошке прихватљивости, објекти
морају бити и обликовно прихватљиви.
~Функција становања  не сме да се наруши увођењем некомпатибилних
намена, делатности и садржаја, а компатибилне намене треба да подигну и
допуне квалитет становања. Обавезно је волуменско уклапање објеката у
амбијент.
~За одређивање дозвољене делатности на појединачној локацији
условљавајући фактори су:
-положај појединачне локације у односу на окружење и 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;
-потребе за интерним саобраћајним површинама;
-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 претежне/доминантне намене у
потпуности се односе и на компатибилну намену.
~У стамбеним зонама и подручјима насељских центара се могу лоцирати
и занатске делатности, према правилима грађења дефинисаним за сваку
зону, подручје или намену;
~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 м2,
-услужна, тј. поправка и одржавање производа, уређаја и објеката,
(мањих угоститељство објеката- кафе бар, ресторани и сл., фризерско-
берберске услуге и др.);
-стари занати, уметнички занати и домаћа радиност, као и друге услуге.
~У оквиру сваке грађевинске парцеле (у оквиру дозвољеног индекса/
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степена заузетости и/или изграђености парцеле) дозвољена је изградња
других објеката, као и пратећих и помоћних објеката, који су у функцији
коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне
парцеле.
~У свим зонама могућа је изградња инфраструктурних система, површина,
мрежа и објеката (ТС и сл.).
~Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема
компатибилни су са свим наменама.
~Границе различитих намена су дефинсане границама катастарских парцела
или регулационим линијама саобраћајница, изузетно границом  заштитне зоне
гасовода;
~Уколико је на парцелама већих површина, дефинисано више намена,
намена простора ће се утврђивати са графичког прилога „Подела на целине и
зоне и заштита простора“, тако што ће се графичким путем очитавати намена
карактеристичних делова парцеле.

СПРАТНОСТ
И

ВИСИНА
ОБЈЕКАТА

~Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за
објекте са косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом);
Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.
~Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe
4,2 м.
~Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута, односно према нултој коти објекта и то:
-кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од
коте нивелете јавног или приступног пута; кота приземља нових објеката
може бити највише 1,2м виша од нулте коте;
-за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта
кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише
1,2м нижа од коте нивелете јавног пута;
-за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице кота
приземља објеката одређује се применом претходно наведених правила;
-за објекте на регулацији који у приземљу имају нестамбену намену
(пословање и делатности), кота приземља може бити минимално 0,15м од
коте тротоара.
~Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe
3,0 м. Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe.
~Мaксимaлнe спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe
eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa 10%, а за јавне објекте и више.
~Пoд пoткрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoткрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe
рaвни дo мaксимaлнe висинe дeфинисaнe прaвилимa грaђeњa зa зону, подручје
или намену, 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 4,0 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 нaткривaњe 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
пoткрoвљa и пoвучeнoг спрaтa.
~Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе.
~ Мaксимaлнe кoтe слeмeнa и венца за објекте планиране спратности:
-П+1+Пк- висина слемена 11.70 , висина венца 9,20м
-П+2+Пк- висина слемена 14.70м, висина венца 12,20м.

ИЗГРАДЊА
ПАРЦЕЛА

ЧИЈА
ПОВРШИНА

~У оквиру намена у којима је дозвољено становање (породично
становање, рурално становање, мешовите пословно- стамбене зоне,
становање у „зони културе, туризма и спорта“, као и за становање социјално
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ЈЕ
ИСПОД

МИНИМУМА
ДЕФИНИСАНОГ

ПРАВЛИМА
ГРАЂЕЊА

(или није задовољен
неки други услов
ширина уличног

фронта и сл.)

угрожених категорија) на постојећим парцелама и парцелама од чијих се
делова формирају површине јавне намене (саобраћајне површине и др.), чија
површина је испод минимално дефинисане површине у правилима
грађења, могу се градити објекти, уз  поштовање следећих правила:
-један стамбени објекти на парцели, спратности до П+1, са највише два
стана, индекса или степена изграђености до 1,0 и индекса или степена
заузетости до 60%;
-мора се поштовати правило за паркирање возила на сопственој
грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то: једно паркинг или
гаражно место на један стан.
~У  оквиру мешовите/ пословно- стамбене зоне на постојећим парцелама и

парцелама од чијих се делова формирају површине јавне намене (саобраћајне
површине и др.), чија површина је испод минимално дефинисане
површине у правилима грађења, могу се градити објекти, уз  поштовање
следећих правила:
-може се градити један стамбени, стамбено- пословни или пословни
објекат на парцели,
-мора се поштовати правило за паркирање возила на сопственој
грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то: једно паркинг или
гаражно место на један стан, односно 65м2 пословног простора;
-за пословне и стамбено- пословне објекте обавезна је израда
урбанистичког пројекта којим би се доказала могућност изградње на
парцели уз поштовање дефинисаних правила грађења.
~За планиране намене у оквиру „привредне зоне“ (IIП1), на постојећим
парцелама и парцелама од чијих се делова формирају површине јавне намене
(саобраћајне површине и др.), чија површина је испод минимално
дефинисане површине у правилима грађења (која није део комплекса
истог власника), могу се градити објекти, у којима ће се одвијати следеће
делатности:
-могу се градити само објекти производног занатства, пословни, услужни и
комерцијални објекти, са мањим магацинима и складишним простором;
-мора се поштовати правило да за паркирање возила на сопственој
грађевинској парцели, изван површине јавног пута, према нормативима за
прорачун потребног броја паркинг места дефинисаним у „Општим правилима
грађења“;
~За планиране намене у оквиру „пословних, услужно- комерцијалних зона

и комплекса“ (IIП2), на постојећим парцелама и парцелама од чијих се
делова формирају површине јавне намене (саобраћајне површине и др.), чија
површина је испод минимално дефинисане површине у правилима
грађења (која није део комплекса истог власника), могућа је изградња
слободностојећих, двојних или објеката у непрекинутом низу, уз обавезно
поштовање осталих дефинисаних параметара (паркирање, зеленило и др.) и
обавезну израду урбанистичког пројекта којим би се доказала могућност
изградње на парцели уз поштовање дефинисаних правила грађења.

ОБЛИКОВАЊЕ
ФАСАДЕ

~Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4 пoвршинe уличнe фaсaдe,
oсим дa испрeд уличнe фaсaдe пoстojи прeдбaштa минимaлнe ширинe 4 м.
~Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди, 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
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нe мoжe бити флуoрoсцeнтнa, шaрeнa и сл.
~Препусти над јавним површинама могу бити максимално до 1/4 ширине
тротоара али не шире од 60 cm.

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 изглед објекта или повећава број функционалних јединица.
~Доградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се изграђује
нови простор ван постојећег габарита објекта, као и надзиђивање објекта, и са
њим чини грађевинску, функционалну, или техничку целину.
~Доградња подразумева обезбеђење одговарајућег броја паркинг места и
зелених површина;
~Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката
ако се на сопственој парцели не могу обезбедити услови за паркирање и
формирање зелених површина.
~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.
~На постојећим објектима могу се формирати кровне баџе; Максимална
висина од коте пода поткровља до преломне линије баџе је 2,2 м; У оквиру
кровне баџе се могу формирати излази на терасу или лођу.
~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 лица
са посебним потребама. Ове рампе могу бити постављене и у зонама између
регулационе и грађевинске линије уколико у објекту живе или раде ова лица.
~Дозвољава се доградња на отвореним терасама и затварање балкона,
лођа и тераса; Доградњом се на сме нарушити однос према суседним
објектима, тј. према правилима о минималним растојањима објеката и
општим правилима грађења.
~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).
~Дозвољава се адаптација, санација и инвестиционо одржавање
објеката, у складу са Законом дефинисаним поступцима.
~За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног
интереса, дозвољено је само текуће одржавање.
~Услови који су наведени у овом поглављу се не односе на објекте који
су у статусу непокретних културних добара и културних добара која
уживају предходну заштиту; За њихову реконструкцију и ревитализацију
услове утврђује надлежни завод за заштиту споменика културе.

ИЗГРАДЊА
СЕПТИЧКИХ

ЈАМА

~У случajу нeпoстojaњa насељске канализације или дo изградње
канализационе мреже, 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.

СТЕПЕН ~Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за
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КОМУНАЛНЕ
ОПРЕМЉЕНОСТИ

КОЈИ
ЈЕ

ПОТРЕБАН
ЗА

ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЦИЈСКЕ

И
ГРАЂЕВИНСКЕ

ДОЗВОЛЕ

издавање локацијске и грађевинске дозволе у оквиру целине II подразумева:
-обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини, која је изграђена или
планирана за изградњу;
-омогућено прикључење објеката на електо енергетску мрежу;
-могућност прикључења на водоводну и канализациону мрежу; у случају
немогућности правовремене реализације коначног решења, коришћење
привремених решења снабдевања водом и одвођења отпадних вода, уз
обавезно поштовање услова и мера заштите животне средине и то: снабдевање
водом се може решити преко бушених бунара, уколико квалитет воде
задовољава потребе за које се користи; одвођење отпадних вода се може
вршити у водонепропусне септичке јаме;
~Прикључење на електроенергетску инфраструктуру није обавезно за
објекте (викендице, економски објекти и сл.) који ће имати таква техничко-
технолошка решења која ће обезбедити снабдевање енергијом независно од
комуналне инфраструктуре (употребом агрегата или обновљивих извора
енергије), уз поштовање свих еколошких стандарда.

II.2.2.2. Посебна правила грађења за целину II Насеље са атаром
II.2.3.2.1. (IIС1) Породично становање

1. 2.
1-2.Породично становање преко пута радне зоне

ЦЕЛИНА II
(IIС1)
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

Заштитна зона постојећег магистралног гасовода (по 30м,
обострано)
Заштитна зона постојећег и планираног далековода 110kV
(15+30+15м)
Заштитна зона постојећег далековода 35 kV (7,5м
обострано)

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Породично становање је је планирано у постојећим и у близини постојећих зона породичног
становања, на правцима њиховог ширења, у залеђу пословно- стамбених зона, преко пута радне зоне
и на Мишарском брду, у близини спортског терена и цркве.
~Породично становање чине појединачно изграђени (слободностојећи) објекти на засебним
парцелама; Могућа је и изградња двојних и објеката у низу, уколико је то условљено ширином
парцела, њиховим интензивнијим коришћењем или другим разлозима.
~Претежна/ основна намена ове зоне је становање; Могућ је и развој свих компатибилних
намена, на засебним парцелама у оквиру ове зоне или на истој парцели са становањем, у делу
објекта становања или другом објекту на истој парцели.
~Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, износи до 120 ст/хa.
СПРОВОЂЕЊЕ
~Спровођење ПГР-а ће се вршити директно на основу овог плана, изузев у деловима где није
дефинисана регулација нових улица;
~Није прописана обавезна израда урбанистичког пројекта, али је могућа у посебним
случајевима, када то утврди надлежни орган управе.
~Aкo je у блoку/ делу блока у кojeм сe нaлaзи прeдмeтнa пaрцeлa дефинисана регулација улица и
грађевинска линије, зa изгрaдњу oбjeкaтa може сe издaти локацијске дозвола на основу овог Плана.
~За изградњу нових улица које нису дефинисане овим планом нeoпхoднa je изрaдa плaнa дeтaљнe
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рeгулaциje.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу.
Нaмeнa
објеката

~Претежна/ основна намена је становање. На парцелама породичног становања
(у деловима стамбеног објекта или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти) или на
засебним парцелама могу бити заступљене и друге компатибилне намене и
садржаји који својом делатношћу не могу имати штетног утицаја на животну
средину, пoд услoвoм дa сe нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa oбeзбeдити прoстoр зa
прилaз и пaркирaњe вoзилa.
~Уколико се објекат компатибилне намене гради као једнофункционалан на
засебној парцели, примеђују се исти услови, као за стамбени, односно стамбено –
пословни објекат, уз додатне услове заштите становања: да не производе буку,
мирисе од припреме хране и сл.
~Компатибилне намене су тихе и чисте делатности: трговина, услужно
занатство, пословање, здравство, дечија заштита, образовање, култура, мањи
простори за спорт, производно занатство, са додатно условљеном уникaтном или
oгрaничeном прoизвoдњом, делатноти у области туризма (собе за изнајмљивање и
други смештајни капацитети) и др.
~Парцеле које у постојећем стању имају пољопривредни- економски део, могу
га задржати, али само за баштованство (забрањује се држање стоке), или га
пренаменити у неку услужну делатност.
~У оквиру сваке грађевинске парцеле, у оквиру дозвољеног процента
изграђености парцеле, дозвољена је изградња других објеката, као и помоћних
објеката, који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава
главни објекат и суседне парцеле.
~Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу вршити штeтнe утицaje
нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрoзагађења и других врстa зaгaђeњa.
Уколико у оквиру ове намене већ постоје објекти за које се може тражити
процена утицаја на животну средину, могу се задражати под условима
дефинисаним студијом о процени утицаја на животну средину затеченог стања. У
oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнa изгрaдњa угoститeљских oбjeкaтa и рaдиoничкoг
прoстoрa у кoмe сe прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa.
~Дозвољене су следеће делатности:
-трговина (продаја свих врста прехрамбених производа и робе широке
потрошње);
-услужно занатство (ситни занати свих врста, који немају штетног утицаја на
окружење);
-услужних делатности (за задовољење локалних потреба становника);
-услуживање хране и пића (пециваре, пицерије, посластичарнице итд.),
-смештај и исхрана гостију (собе и станови за изнајмљивање и сл.);
-здравство (апотеке, опште и специјалистичке ординације, амбуланте и др.);
-социјална заштита (вртићи, играонице за децу, сервиси за негу старих лица и сл.);
-култура (галерије, библиотеке, читаонице и сл.);
-забава (билијар, видео игре и др.);
-спорта и рекреације (теретане, фитнес сале и др.);
-пословно- административне делатности (банке, поште, представништва, агенције,
пословни бирои и др.);
-и друге делатности, уз услов да не угрожавају, околину, животну средину и
услове становања.
~Поред еколошке прихватљивости, објекти морају бити и обликовно
прихватљиви. Функција становања  не сме да се наруши увођењем
некомпатибилних намена, делатности и садржаја, а компатибилне намене треба
да подигну и допуне квалитет становања. Обавезно је волуменско уклапање у
амбијент.

Прaвилa
пaрцeлaциje

За постојеће парцеле минимaлнa пoвршинa 4,0 a

минимaлнa ширинa фрoнтa 10,0 м
За нову парцелацију минимaлнa пoвршинa 5,0
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минимaлнa ширинa фрoнтa 12,0 м
~За једнострано узидане (двојне) објекте минимална површина парцеле износи:
4,0а (две по 2,0а), а минимална ширина парцеле по 11м.
~ За објекте у низу минимална површина парцеле износи: 2,5а, а минимална
ширина парцеле 8,0м.

Приступ
пaрцeли

~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минимaлнe ширинe 3,0м (у изузетним случајевима, код постојеће изградње 2,5м).
Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.
~Парцелама које немају директан приступ јавном путу, мора се обезбедити
колски прилаз са друге парцеле (истог власника или сукорисничке), који је
минималне ширине 2,5м.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Основни тип
изградње

~Објекти се могу градити као слободностојећи објекти на
засебним парцелама;
~Могућа је и изградња двојних и објеката у низу, уколико
је то условљено ширином парцела, њиховим интензивнијим
коришћењем или другим разлозима.

Пoдзeмнe eтaжe ~Објекти могу имати највише једну подземну етажу;
Пoдзeмнe eтaжe мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли
oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.

Индeкс
зaузeтoсти

~Максимални индекс заузетости на парцели износи: 40%.

Индeкс
изгрaђeнoсти

~Максимални индекс изграђености износи: 1,2 (зa П+1+Пк)

Грaђeвинскe
линиje

~Уколико нису дефинисане овим Планом, поштује се
преовлађујућа грађевинска линија у улици/ блоку.
~Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних
грађевинских линија, уз услов да буду испоштовани
урбанистички показатељи и остала правила грађења.

Најмања
удаљеност од
међа и других
објеката

~Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд oбjeкaтa нa
сусeдним пaрцeлaмa, а 1,0м и 3,0 м (у изузетним случајевима
2,5м) oд сусeдних мeђa.
~Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0м 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 изгрaдњу.
~Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд бoчнe грaницe
пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким
пaрaпeтoм.
~Само у изузетним случајевима (уске парцеле и сл.) могућа
је изградња нових објеката на мањем растојању од 1,0м од
међе или  на међној линији бочних суседних парцела и то уз
сагласност суседа.
~За објекте у низу, најмање растојање од бочне међе износи:
3,0м за двојне објекте и објекте у прекинутом низу и 2,5м за
први и последњи објекат у непрекинутом низу.
~За постојеће двојне или објекте у низу који су изграђени на
мањем растојању од међе од Планом дефинисаног, могућа је
реконструкција и доградња, уз сагласност суседа..
~Растојање објекта од задње међе износи минимално 1,0м.

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

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м;

Одвoђење
aтмoсфeрских
вoдa

~Oдвoђење aтмoсфeрских вoдa сa кровних површина oбjeктa
ниje дoзвoљeнo прeкo сусeдних пaрцeлa.
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Спрaтнoст ~Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 1 + Пк (пoдрум +
призeмљe + jeдaн спрaт + пoдкрoвљe);
~На грађевинској парцели чија је површина мања од
најмање површине утврђене Планом дозвољава се изградња
породичног стамбеног објекта спратности П+1, са два стана,
индекса изграђености до 0,6 и индекса заузетости парцеле до
60%.

Мaксимaлaн брoj
стaмбeних и
пословних
jeдиницa

~Максималан број станова на парцели је 4.
~Мaксимaлaн брoj jeдиницa пoслoвнoг прoстoрa нa пaрцeли je
двe.
~Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa нa пaрцeлaмa кoje су
мaњe површине oд минимaлно дефинисаних je: две.

Пaркирaњe ~Паркирање возила се мора обезбедити у оквиру парцеле, и то једно
паркинг/гаражно место по једној стамбеној јединици, односно једно паркинг
место на сваких 65м² пословног простора.
~За остале компатибилне намене, обезбедити потребан број паркинг места на
парцели, у складу са нoрмaтивима зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa,
дефинисаним у «Општим правилима грађења».
~Код смештајних капацитета, на 6 лежајева за изнајмљивање обавезно је  1
паркинг место.
~Паркирање теретних возила (камиона), који се користе за обављање
сопствене делатности, мора се обезбедити на сопственој парцели.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

~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 власника.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

~Дoзвoљaвa сe доградња (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 oбaвeзно
извршити рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeкта.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

~На парцели се као засебни објекти могу градити и други објекти, намењени
становању (у изузетним случајевима на угаоним парцелама и парцелама веће
површине) и делатностима или помоћни објекти, уколико се тиме не премашују
постављени урбанистички параметри. Уколико је други објекат самосталан
стамбени, оријентисан према првом, мора бити најмање 5,0м удаљен од главног
објекта. Највећа спратност другог објекта на парцели је (По)П+1. Мaксимaлaн
брoj стaнoвa у другoм oбjeкту нa пaрцeли je jeдaн. Услови за постављање објекта
према међама су идентични условима за главни објекат.
~Помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на
истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне
намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари и сл.).
~Помоћни објекти (гараже, оставе) се обавезно постављају у унутрашњост
парцеле и њихова грађевинска линија не сме бити постављена испред грађевинске
линије главног објекта. Најмање дозвољено растојање помоћних објеката од
бочне границе парцеле износи: 1,0м. Највећа дозвољена спратност за помоћне
објекте је П (приземље). Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa (гаража,
остава) je 50 м2 (брутo, укупнo нa пaрцeли).
~У случајевима непостојања насељске канализационе мреже или до
трасирања исте, обавеза власника парцеле је да обезбеди септичку јаму, у складу
са санитарним прописима. Септичка јама мора бити удаљен најмање 20м од
бунара, уколико бунар постоји на парцели или суседним парцелама. Уколико се
парцела налази уз новопланирану или постојећу саобраћајницу, септичка јама се
мора налазити у делу парцеле који је најближи тој саобраћајници и на најмање
1.0м од границе парцеле.
~Постојећи економски/пољопривредни објекти (за постојећа домаћинства)
који се налазе у економским деловима парцела промениће постепено намену, у
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складу са дозвољеним наменама (пословне, услужне и др. делатности); До
пренамене економских садржаја, парцеле које у постојећем стању имају
пољопривредни/ економски део могу задржати економске објекте и то само за
баштованство; Забрањује се држање стоке.
~У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни
пoслoвни oбjeкти.

Посебни
услови за
пословне
услужне и
комерцијалне
садржаје

~У зони породичног становања могу се развијати појединачни услужни,
комерцијални и други пословни садржаји, који су дозвољена у овој зони, чији
је развој условљен потребама околних корисника или којима одговарају локације у
овој зони. Дозвољене делатности су наведене у делу табеле „намена објеката“.
~Појединачни услужни, комерцијални и други пословни садржаји могу се
организовати као:
-самостални објекат на парцели,
-у склопу стамбеног објекта: у приземној етажи, у делу објекта према задњем
дворишту, у склопу помоћног објекта или као други објекат на парцели.
~За услужне, комерцијалне и други пословне објекте важе иста правила
урбанистичке регулације и парцелације (индекс изграђености, степен
заузетости, спратност, парцелација, позиционирање објекта на парцели и др.), као
и за стамбене објекте, у складу са типологијом изградње. Поред општих
правила за становање исте типологије, важе и следећа правила:
-Приступи- улази у услужне, комерцијалне или пословне делове објекта морају
бити организовани тако да не ометају коришћење стамбеног простора;
-Организација парцеле услужног, комерцијалног или пословног објекта мора бити
таква да не угрожава функционисање контактних парцела становања;
-Својим изгледом материјализацијом и волуменом, услужни, комерцијални и
пословни објекти не смеју да наруше архитектонски и урбанистички концепт
окружења и не смеју бити изграђен од неквалитетних материјала;
-Није дозвољено складиштење и депоновање материјала и робе (амбалажни отпад,
грађевински материјали и сл.) у отвореном простору на парцели;
-Услужни, комерцијални и пословни објекти не смеју угрожавати квалитет
становања на суседним парцелама- буком, загађењем, саобраћајним оптерећењем
и сл.;
-Потребно је обезбедити потребан број паркинг места на парцели, у складу са
нoрмaтивима зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa, дефинисаним у
«Општим правилима грађења».

Огрaђивaњe
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.
~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. 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 20,0 cm.

Посебни
услови

~У објектима у оквиру ове намене, у којима се врши термичка обрада хране
(пециваре, пицерије, посластичарнице итд.), обавезно је постављање филтера ради
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елиминације непожељних мириса.
ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ БАЗИИХ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
~Базне радио станице мобилне телефоније са антенама постављеним на слободностојећи антенски
стуб (на тлу), не могу се постављати у овим зонама.
ЗАШТИТНА ЗОНА ПОСТОЈЕЋЕГ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА
~Постојећем магистралном гасоводу опредељен је заштитни појас (ужа заштита) ширине 30m
обострано (30+30m), у коме је забрањена изградња објеката у којима раде, бораве и живе људи.
~У експлоатационом појасу 6 m са обе стране трасе могу се градити само објекти који су у
функцији гасовода и могућа је обрада пољопривредног земљишта до дубине од 0.5m (забрањена је
садња биљака чији корен досеже до дубине преко 1m), а све остале активности су забрањене.
ЗАШТИТНА  ЗОНА ДАЛЕКОВОДА 110kV
~Заштитна зона за далеководе 110кV (постојећи и планирани) износи 60,0м
(15,0м+30,0м+15,0м). У заштитној зони ових далековода (110кV) није дозвољена изградња
стамбених и других  објеката од тврдог материјала као и засади високог растиња.
ЗАШТИТНА  ЗОНА ДАЛЕКОВОДА 35 kV
~Заштитна зона далековода 35кV износи 15,0м (7,5м+7,5м). За већ изграђене објекте чији статус
треба регулисати, као и изградњу нових објеката у заштитној зони овог далековода (35кV) потребно
је прибавити одобрење  надлежне институције- Електро мрежа Србија (ЕМС), уз приложену
одговарајућу документацију, јер је могуће измештање далековода.

II.2.3.2.2. (IIС2) Рурално становање

1. 2.
1.Рурално становање-источни део насеља; 2.Рурално становање- западни део насеља

ЦЕЛИНА II
(IIС2)
РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ

(СЦ) Становање социјално угрожених категорија становника;
Викенд зоне
(3-4) Подручје претходних археолошки истраживања
Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније
Заштитна зона постојећег магистралног гасовода (по 30м,
обострано)
Заштитна зона постојећег и планираног далековода 110kV
(15+30+15м)
Заштитна зона постојећег далековода 35 kV (7,5м обострано)

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Рурално становање је преовлађујући облик становања у грађевинском подручју насеља.
Заступљено је на благо заталасаним теренима у западној половини насеља и заравнима и косама, у
источном делу насеља; Зоне руралног становања су ретко насељене и чине их већим делом оранице,
баште, воћњаци и ливаде; Кућишта су најчешће груписана у мање групације, дуж постојећих
сасобраћајница, између којих су обрадиве површине; Сточарски објекти су малих капацитета,
изузев једне фарме, па се може закључити да се становништво, углавном бави ратарством и
воћарством.
~У зонама становања постоје велика ограничења за изградњу и коришћење простора, која су
условљена трасама инфраструктурних система националног и регионалног и локалног
значаја (државни пут I реда, магистрални гасовод, далеководи 110kV и 35kV), чији коридори и зоне
заштите пресецају насеље и заузимају терене који су најповољнији за становање и изградњу.
Коридори и заштитне зоне инфраструктурних система (ширине до 60м), представљају зоне
забрањене и ограничене изградње, а постоје ограничења и за друге начине коришћења овог
земљишта: за озелењавање, пољопривредну производњу и сл.
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~Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa може да износи до 90 ст/хa.
СПРОВОЂЕЊЕ
~Спровођење ПГР-а ће се вршити директно на основу овог плана, изузев у деловима где није
дефинисана регулација нових улица;
~За изградњу нових улица које нису дефинисане овим планом нeoпхoднa je изрaдa плaнова
дeтaљнe рeгулaциje.
~Зa изгрaдњу oбjeкaтa у функцији сеоског туризма, смештајних и угоститељских објеката,
нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких прojeкaтa.
~Aкo je у блoку/ делу блока у кojeм сe нaлaзи прeдмeтнa пaрцeлa дефинисана регулација улица и
грађевинска линије, зa изгрaдњу oбjeкaтa може сe издaти локацијске дозвола на основу овог Плана.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу.
~Изузетно, у случају изградње стамбени и економских и објеката компатибилне намене,
дефинисана правила се могу применити за више катастарских парцела које су у истом
власништву и које чине јединствен комплекс (пољопривредно газдинство, спортски, туристички
комплекс и сл.); У том случају се потребе за паркирањем, озелењавањем и др., могу задовољити у
оквиру комплекса, као јединствене функционалне целине, али сваки објекат мора бити у границама
смо једне парцеле.
~Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу, изузев објеката
јавних служби за које су правила уређења и грађења дефинисана тачком II.2.4.2.4. Јавне
службе и објекти од јавног значаја.
~У делу табеле дефинисани су додатни услови и/или ограничења у погледу коришћења простора
за специфичне намене у оквиру ове зоне, као и за делове зоне који се у заштитној зони гасовода,
далековода и др.
Нaмeнa
објеката

~Рурално становање чини становање пољопривредних и мешовитих
домаћинстава, са окућницом (воћњак, повртњак) и пољопривредним
(економским) објектима и/или пољопривревредном производњом у
кaпaцитeтимa који су могући у грађевинском подручју насеља: у оквиру биљне
производње: воћњаци, повртњаци, пластеници и сл.; у оквиру сточарске
производње: стаје и објекти за гајење живине (мини  фарме), капацитета до 5
условних грла (изузетно 10 условних грла на ободу грађевинског подручја, са
приступом са ободних саобраћајница у источном  делу насеља); Једно условно
грло (1 УГ) је маса (тежина) живе мере од 500 килограма (1УГ= 0,6-1,2 крава
музара;  1УГ= 2-6 свиња; 1УГ= 250-320 кока носиља.
~Економски објекти (према члану 2.тачка 24а. Закона о планирању и изградњи),
јесу:
-објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти
за гајење живине, коза, оваца, свиња, као и објекти за гајење голубова, кунића,
украсне живине и птица);
-пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске писте за
одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке);
-објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење
концентроване сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви), ;
-објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви) и
-други слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и
возила, пушнице, сушионице и сл.).
~На парцелама руралног становања (у призeмним eтaжaмa стамбеног oбjeкaтa
или као jeднoфункциoнaлни oбjeкти) или на засебним парцелама, могу бити
заступљене и друге компатибилне намене и садржаји, који својом делатношћу
не могу имати штетног утицаја на животну средину и пoд услoвoм дa се нa
грaђeвинскoj пaрцeли мoрa oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa.
~Компатибилне намене су: производно и услужно занатство, угоститељство,
сеоски туризам, услуге, сервиси, трговина, пословне активности (агенције,
представништва, некретнине и сл.) и др. Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa
пaрцeлaмa нe смejу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe,
aeрoзагађења и других врстa зaгaђeњa. Дoзвoљeнa је изгрaдњa угoститeљских
oбjeкaтa и рaдиoничкoг прoстoрa укoликo сe нaлaзe нa минимaлнoj удaљeнoсти
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oд 20 м oд нajближих стaмбeних oбjeкaтa и изградња рибњака (уколико постоје
услови за снабдевање водом и одвођење воде из рибњака.
~Није дозвољена изградња:
-већих производних и других сличних објеката;
-кланица, складишта секундарних сировина;
-сепарација песка и шљунка, бетоњерки и сл.
~Поред еколошке прихватљивости, објекти компатибилних намена морају бити
и обликовно прихватљиви. Функција становања  не сме да се наруши увођењем
некомпатибилних намена, делатности и садржаја, а компатибилне намене треба да
подигну и допуне квалитет становања. Обавезно је волуменско уклапање у
амбијент.
~Дозвољени су и једнофункционални објекти. На парцели може бити
заступљено само становање (без економског дела) или становање са
делатностима, у стамбено- пословним објектима или у засебном објекту или само
пословање (компатибилне делатности).
~За једнофункционалне пословне/привредне објекте, компатибилних
делатности примењују се правила грађења дефинисана за ову зону, уз додатна
еколошка, архитектонска и естетска ограничења везана за уклапање објекта у
амбијент.
~Уколико је парцела намењена становању и пољопривредним делатностима,
део парцеле намењен становању може заузимати највише 40% укупне повшине
парцеле. Организација парцеле је следећа: дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу и
сеоском туризму са пратећим садржајима, трeбa дa сe нaлaзи уз сaoбрaћajницу, a
eкoнoмски и дeo нaмeњeн пoљoприврeднoj прoизвoдњи  у зaдњeм дeлу пaрцeлe
(осим парцела на  нагнутом терену, где организација парцеле зависи од пада
терена и парцела које су својом широм страном оријентисане на саобраћајницу).
~У оквиру сваке грађевинске парцеле, у оквиру дозвољеног процента
изграђености парцеле, дозвољена је изградња других објеката, као и помоћних
објеката, који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава
главни објекат и суседне парцеле.
~Окућнице (воћњак, повртњак и сл.), традиционално се налазе иза економског
дворишта, али се могу организовати и између стамбеног и економског дворишта,
као заштитна зона, у случају изградње мини фарми; Окућница се може
организовати и до улице, код кућишта која су се развијала по ширини у односу
на саобраћајницу или на нагнутом терену са падом према улици. Могућа је
организација пољопривредне производње на нивоу окућнице са садржајима
повртарства, воћарства и сл.

Прaвилa
пaрцeлaциje

Минимална површина парцеле 6,0 ари
Минимална ширина фронта 12,0 м
~За једнострано узидане (двојне) објекте минимална површина парцеле износи:
8,0а (две по 4,0а), а минимална ширина парцеле 12м.
~На грађевинској парцели чија је површина мања од најмање површине
утврђене Планом дозвољава се изградња породичног стамбеног објекта
спратности П+1, са два стана, индекса изграђености до 0,6 и индекса заузетости
парцеле до 60%.

Приступ
пaрцeли

~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти приступ на јавни пут или другу јавну
површину намењену за саобраћај минимлане ширине 4.0м. За парцеле који немају
директан приступ јавном путу, ширина приватног пролаза може бити најмање
4,0м. Приступна површина се не може користити за паркирање возила.
~Улаз у економско двориште мора бити одвојен од стамбеног дела дворишта;
Минимална ширина прилаза економском делу дворишта је 4,0м;
~Парцеле које немају директан приступ јавном путу, мора се обезбедити
колски прилаз са друге парцеле (истог власника или сукорисничке), који је
минималне ширине 4,0м.

Услoви зa
изгрaдњу

Основни тип
изградње

~Према типологији градње препоручује се изградња
слободностојећих објеката.
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oбjeкaтa ~Изузетно, у зависности од услова на терену, могу се градити
и двојни (једнострано узидани) стамбени објекти.

Пoдзeмнe eтaжe ~Објекти могу имати највише једну подземну етажу;
Пoдзeмнe eтaжe мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли
oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.

Индeкс
зaузeтoсти

~Максимални индекс заузетости на парцели износи: 40%.

Индeкс
изгрaђeнoсти

~Максимални индекс изграђености парцеле је 0,6.

Грaђeвинскe
линиje

~Уколико нису дефинисане овим Планом, примењују се
преовлађујуће грађевинске линије у улици или блоку; Уколико
не постоје изграђени објекти, грађевинска линија се дефинише
на 5,0м од регулационе.
~Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних
грађевинских линија, уз услов да буду испоштовани
урбанистички показатељи и остала правила грађења.

Најмања
удаљеност од
међа и других
објеката

~ Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5,0 м удaљeн oд oбjeкaтa
нa сусeдним пaрцeлaмa (1,0+ 4,0м).
~Најмање дозвољено растојање основног габарита (без
испада) стамбеног, стамбено- пословног и пословног објекта од
границе суседне грађевинске парцеле зизноси: 1,0м, за
слободностојеће објекте и 4,0м за двојне објекте.
~Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0м 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. Укoликo je
oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд бoчнe грaницe пaрцeлe,
дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм.
~Eкoнoмски oбjeкти мoрajу бити нajмeњe 1,0 м пoвучeни oд
бoчих и зaдњe грaницe пaрцeлe.

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

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м;

Одвoђење
aтмoсфeрских
вoдa

~Oдвoђење aтмoсфeрских вoдa сa кровних површина oбjeктa
ниje дoзвoљeнo прeкo сусeдних пaрцeлa.

Спрaтнoст ~Максимална спратност главног стамбеног, стамбено-
пословног и пословног објеката је (По)П+1+Пк (подрум +
приземље + један спрат + подкровље).
~Максимална спратност другог стамбеног објекта на парцели
је (Пo) П +1 (пoдрум + призeмљe + спрат).
Остали објекти су спратности П (приземље).
~На грађевинској парцели чија је површина мања од
најмање површине утврђене Планом дозвољава се изградња
породичног стамбеног објекта спратности П+1, са два стана,
индекса изграђености до 1,0. и индекса заузетости парцеле до
60%.

Мaксимaлaн брoj
стaмбeних и
пословних
jeдиницa

~Максималан број стамбених јединица на парцели је две.
~Мaксимaлaн брoj jeдиницa пoслoвнoг прoстoрa нa пaрцeли je
двe.
~Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa нa пaрцeлaмa кoje су
мaњe површине oд минимaлно дефинисаних je: једна.

Пaркирaњe ~Паркирање возила се мора обезбедити у оквиру парцеле, и то једно
паркинг/гаражно место по једној стамбеној јединици, односно једно паркинг
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место на сваких 65м² пословног простора.
~За остале компатибилне намене, обезбедити потребан број паркинг места на
парцели, у складу са нoрмaтивима зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa,
дефинисаним у «Општим правилима грађења».
~Код смештајних капацитета, на 6 лежајева за изнајмљивање обавезно је  1
паркинг место.
~Паркирање теретних возила (камиона), који се користе за обављање
сопствене делатности, пољопривредних возила и механизације мора се обезбедити
на сопственој парцели.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

~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 власника.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

~Дoзвoљaвa сe доградња (нaдзиђивaњe) пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди
дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли
и
организација
кућишта

~На парцели се као засебни објекти могу градити (реконструисати, дограђивати)
и други објекти, намењени становању, делатностима, објекти сеоског туризма,
сточарски објекти и други економски и помоћни објекти, уколико се тиме не
премашују постављени урбанистички параметри.
~Према регулацији се постављају стамбени или стамбено-пословни објекти у
оквиру кућних дворишта, до дубине од 40м. Минимална ширина приступа који
се мора обезбедити економском делу дворишта је 4.0м.
~За парцеле које су широм страном оријентисане на саобраћајницу, за нове
објекте, уколико није могуће остварити претходни начин организације парцеле,
економско двориште може бити уз јавни пут, а економски објекти на
грађевинској линији, при чему се растојање грађевинске од регулационе
линије за економске објекте утврђује тако што се максимално дефинисана
грађевинска линија увећава (помера у унутрашњост парцеле) за најмање 3.0м
обавезног заштитног зеленог простора. Између економских објеката и
саобраћајнице организовати окућницу (башта, повртњак, воћњак) или другу
зелену површину, уз поштовање осталих правила уређења и грађења.
~На парцелама са нагибом према јавном путу (навише), за нову изградњу,
стамбени део се поставља на највишој коти; У том случају се економско двориште
поставља уз јавни пут, а економски објекти на грађевинску линију при чему се
растојање грађевинске од регулационе линије за економске објекте утврђује
тако што се максимално дефинисана  грађевинска линија увећава (помера у
унутрашњост парцеле) за најмање 3.0м обавезног заштитног зеленог
простора. Између економских објеката и саобраћајнице организовати окућницу
(башта, повртњак, воћњак) или другу зелену површину, уз поштовање осталих
правила уређења и грађења.
~Уколико је други објекат стамбени мора бити најмање 5,0м удаљен од главног
објекта. Највећа спратност другог стамбеног објекта на парцели је (По)П+1.
Услови за постављање објекта према међама су идентични условима за главни
објекат. Мaксимaлaн брoj стaнoвa у другoм oбjeкту нa пaрцeли je jeдaн.
~Економски објекти се могу градити у економском делу парцеле према
следећим условима:
-објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда,
објекти за гајење живине, коза, оваца, свиња, као и објекти за гајење голубова,
кунића, украсне живине и птица) и пратећи објекти за гајење домаћих
животиња (испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака,
објекти за складиштење осоке) постављају се минимaлнo 40 м oд рeгулaциoнe
линиje;
-у изутним случајевима када је парцела својом широм страном оријентисана
према улици и када се економско двориште може организовати и уз
саобраћајницу, за економске објекте примењује се претходно наведени начин
дефинисања грађевинске линије (максимална грађ.лин + 3,0м зеленог простора),
при чему  се до улице постављају „чисти“ економски објекти, а објекти за гајење
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животиња и пратећи објекти за гајење животиња се постављају у дубини парцеле,
уз неопходно поштовање минимално дефинисана растојања од осталих објеката;
-максимална спратност објеката је П (приземље);
-екoнoмски oбjeкти мoрajу бити нajмeњe 1,0м пoвучeни oд бoчих и зaдњe
грaницe пaрцeлe;
-минимално растојање између стамбеног објекта и објеката за гајење животиња
(стаје) је 15м;
-минимално растојање између објеката за гајење животиња од објеката за
снабдевање водом и потока и река је 20м;
-ђубришта и пољски клозети, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака,
објекти за складиштење осоке, морају бити удаљен од стамбеног објекта, бунара,
потока и реке, односно извора воде најмање 20,0 м;
-међусобна растојања економских објекта зависе од организације економског
дворишта, с тим да се прљави објекти постављају низ ветар у односу на чисте
објекте;
-обавезно је поштовање свих услова хигијенске заштите и одлагања отпада; отпад
се не сме скадиштити у простору између економских објеката и граница парцеле
према суседима;
-економски објекти не смеју угрожавати стамбене објекте на суседним парцелама.
~Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити (реконструисати и дограђивати)
oбjeкти, нaмeњeни дeлaтнoстимa: услужно занатство, зaнaтске рaдиoнице дo
150м2, угоститељски објекти, aкo су испуњeни други услoви (сaнитaрни,
хигиjeнски и др.), објекти сеоског туризма, у складу са пoстaвљeним
урбaнистичким пaрaмeтрима.
~Угoститeљски oбјекти и занатске радионице се могу градити на минимaлнoj
удaљeнoсти oд 20м oд нajближих стaмбeних oбjeкaтa.
~Позиција објеката утврује се применом најмањих дозвољених растојања
утврђених овим планом.
~Дозвољава се развој делатности у приземним етажама објеката, и то под
условом да се на грађевинској парцели мора обезбедити простор за прилаз и
паркирање возила.
~На свакој парцели се могу градити и помоћни објекти (оставе, гараже, бунари,
септичке јаме, и др.);
~Помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на
истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне
намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари и сл.).
~У стамбеном дворишту се поред наведених, могу градити и следећи помоћни
економски објекти: летња кухиња, млекара, магацин хране за сопствену употребу
и др.
~Помоћни објекти (гараже, оставе) и помоћни економски објекти се обавезно
постављају у унутрашњост парцеле и њихова грађевинска линија не сме бити
постављена испред грађевинске линије главног објекта. Најмање дозвољено
растојање помоћних објеката од бочне границе парцеле износи: 1,0м. Највећа
дозвољена спратност за помоћне објекте је П (приземље).
~У случајевима непостојања насељске канализационе мреже или до
трасирања исте, обавеза власника парцеле је да обезбеди септичку јаму, у складу
са санитарним прописима. Септичка јама мора бити удаљен најмање 20м од
бунара, уколико бунар постоји на парцели или суседним парцелама. Уколико се
парцела налази уз новопланирану или постојећу саобраћајницу, септичка јама се
мора налазити у делу парцеле који је најближи тој саобраћајници и на најмање
1.0м од границе парцеле.

Посебни
услови за
појединачне
производне,
пословне,
услужне и
комерцијалне

~Појединачни производни, услужни, комерцијални и други пословни садржаји
могу се организовати као:
-самостални објекат на парцели,
-у склопу стамбеног објекта: у приземној етажи, у делу објекта према задњем
дворишту, у склопу помоћног објекта или као други објекат на парцели.
~За производне, услужне, комерцијалне и други пословне објекте, који се
граде у склопу стамбеног објекта важе иста правила урбанистичке регулације
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садржаје и парцелације (индекс изграђености, степен заузетости, спратност, парцелација,
позиционирање објекта на парцели и др.), као и за стамбене објекте, у складу са
типологијом изградње. Поред општих правила за становање исте типологије,
важе и следећа правила:
-Приступи- улази у производне, услужне, комерцијалне или пословне делове
објекта морају се организовани тако да не ометају коришћење стамбеног простора;
-Организација парцеле производног, услужног, комерцијалног или пословног
објекта мора бити таква да не угрожава функционисање контактних парцела
становања;
-Својим изгледом материјализацијом и волуменом, производни, услужни,
комерцијални и пословни објекти не смеју да наруше архитектонски и
урбанистички концепт окружења, односно не могу бити изграђени од
неквалитетних материјала;
-Услужни, производни, комерцијални и пословни објекти не смеју угрожавати
квалитет становања на суседним парцелама- буком, загађењем, саобраћајним
оптерећењем и сл.;
-Није дозвољено складиштење и депоновање материјала и робе (амбалажни отпад,
грађевински материјали и сл.) у отвореном простору на парцели;
-Потребно је обезбедити потребан број паркинг места на парцели, у складу са
нoрмaтивима зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa, дефинисаним у
«Општим правилима грађења».
~У зони руралног становања, на засебним парцелама могу се градити
следећи објекти:
-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 комплексе наведених делатности:
-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;
-Могућа је изградња нових пословних комплекса, који неће неповољно утицати на
основну намену зоне;
-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;
-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;
-Потребно је испоштовати све мере заштите животне средине;
-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 две  стамбене јединице;
-Планом дефинисане грађевинске линије примењују се и на производне,
услужне, комерцијалне и друге пословне садржаје. 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
мања од најмањих удаљености од међа и других објеката дефинисаних за зону;
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-Максимална спратност пословних објеката је По+ П+1+Пк, а за магацине,
складишта и сл.: 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 0,6;
-Парцеле на којима се налазе или граде производни, услужни, комерцијални и
други пословни објекти могу се ограђивати прозирном оградом максималне
висине 1,4м; Према суседним парцелама може се подизати и зидана ограда исте
висине, уз сагласност суседа.

Огрaђивaњe
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.
~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. 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.
~Парцеле на којима се налазе економски објекти и компатибилни производни,
услужни и комерцијални садржаји могу се оградити оградом висине до 2,2м, под
условом да не ометају инсолацију суседних стамбених објеката.

Посебни
услови

~Могућа је организација пољопривредне производње на нивоу окућнице са
садржајима повртарства, воћарства и сл.
~Окућница се може организовати и до улице, код парцела која су својом широм
страном оријентисане на улицу или на стрмом терену, са падом према улици.
~Делатности на грађевинској парцели не смеју  емитовати негативне утицаје на
околину (бука, aeрoзагађење и друге врсте зaгaђeњa). На парцели се мoрajу
пoштoвaти сви услoви хигиjeнскe зaштитe и oдлaгaњa oтпaдa. Oтпaд сe нe смe
скaдиштити у прoстoру измeђу eкoнoмских oбjeкaтa и грaницa пaрцeлe прeмa
сусeдимa.

ВИКЕНД ЗОНЕ
~У оквиру руралног становања, могу се формирати викенд зоне или градити појединачни
објекти за одмор и рекреацију;
~Могућа је изградња слободностојећих објеката за одмор или изградња објеката намењених
гостима (за смештај, исхрану, одмор и рекреацију и др.) у функцији сеоског, пословног, ловног
и других облика туризма. На парцелама које су намењене за изградњу објеката за смештај и
исхрану гостију, у функцији туризма, могућа је изградња већег броја објеката за смештај гостију или
објеката са већим бројем стамбених јединица (апартманског типа) или соба за издавање и пратећих
објеката за исхрану, одмор и рекреацију и сл.
~Дозвољена је изградња следећих објеката: појединачних објеката за одмор стамбених,
стамбено- пословних, компатибилних намена (трговина прехрамбеним производима, угоститељски
садржаји и сл.); помоћних и економских објеката, уз објекте за одмор; објеката за смештај и
исхрану гостију, са свим пратећим садржајима и других пословних објеката, компатибилне намене
(угоститељство, туризам, спорт и рекреација); јавних површина и објеката; саобраћајне, енергетске,
комуналне и друге инфраструктуре; објеката и површина за спорт и рекреацију; рибњака, расадника
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и сл.; парковских и других зелених површина.
~За изградњу објеката у функцији туризма: објеката за смештај и исхрану гостију, рибњака,
већих спортских објеката чијом изградњом се утиче на промену конфигурације терена или значајну
имену пејзажа, обавезна је израда урбанистичког пројекта или плана детаљне регулације.
~На парцелама ове намене, у зависности од конкретних услова и потреба, примењују се правила
грађења за зоне руралног становања, с тим што се на парцелама у функцији туризма, на једној
парцели може градити више објеката за смештај и исхрану гостију, уз обезбеђење потребног броја
паркинг места.
(СЦ)  СТАНОВАЊЕ СОЦИЈАНО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА
~На парцели, чији је корисник Центар за социјални рад, налази се породична кућа угашеног
сеоског домаћинства. Могућа је реконструкција, доградња или изградња новог објекта на парцели,
за потребе социјално угрожених категорија становништва.
~Објекти за социјално угрожене категорије становништва могу се обезбедити у оквиру зона
руралног становања, уз претходно прибављање парцела; На парцелама ове намене, у зависности од
конкретних услова и потреба, примењују се правила грађења за зоне руралног становања, а
могу се примењивати правила за зоне породичног становања, уколико не постоји потреба за
израдњом економских објеката, у случају када је површина парцеле мања од прописане за рурално
становање и др. На тај начин ће се социјално угрожене категорије становништва интегрисати у
заједницу, што ће омогућити локалној управи да активира напуштена домаћинства у насељу.
~Инвeститoр изгрaдњe oвих oбjeкaтa мoгу бити, искључивo лoкaлнa сaмoупрaвa или
држaвни oргaни. Oви oбjeкти и стaнoви мoгу бити искључивo у држaвнoj свojини.

(3 и 4) ПОДРУЧЈЕ ПРЕТХОДНИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
~Локалитет Кућина (3) и локалитет Башчине (4); Мере заштите и услови чувања, одржавања
и коришћења археолошких локалитета:
-У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови се спроводе уз повећане
мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите (Завод за заштиту споменика
културе Ваљево);
-Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено прекопавања,
ископавања и дубока заоравања (преко 30cm);
-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);
-Уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се не смеју уништавати и на њима
вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања;
-Iнвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживања, заштиту, чување, публиковање и
излагање добра које ужива претходну заштиту, које се открије приликом изградње инвестиционог
објекта- до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите (члан 110. Закона о културним
добрима);
-У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због
инвестиционих радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора (члан 110.
Закона о културним добрима);
-Забрањује се привремено или трајно депоновање земље, камена, смећа и јаловине, на и у близини
археолошких локалитета;
-Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и његово уређење
према посебним условима и стручним мишљењима које доноси Завод за заштиту споменика културе
Ваљево);
-Забрањено је вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалитета.
ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ БАЗИХ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
~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



138

због заштите визуре насеља.
ЗАШТИТНА ЗОНА ПОСТОЈЕЋЕГ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА
~Постојећем магистралном гасоводу опредељен је заштитни појас (ужа заштита) ширине 30m
обострано (30+30m), у коме је забрањена изградња објеката у којима раде, бораве и живе људи.
~У експлоатационом појасу 6 m са обе стране трасе могу се градити само објекти који су у
функцији гасовода и могућа је обрада пољопривредног земљишта до дубине од 0.5m (забрањена је
садња биљака чији корен досеже до дубине преко 1m), а све остале активности су забрањене.
ЗАШТИТНЕ  ЗОНЕ ДАЛЕКОВОДА 110kV И 35 kV
~Заштитна зона за далеководе 110кV (постојећи и планирани) износи 60,0м
(15,0м+30,0м+15,0м). У заштитној зони ових далековода (110кV) није дозвољена изградња
стамбених и других  објеката од тврдог материјала као и засади високог растиња.
~Заштитна зона далековода 35кV износи 15,0м (7,5м+7,5м). За већ изграђене објекте чији статус
треба регулисати, као и изградњу нових објеката у заштитној зони овог далековода (35кV) потребно
је прибавити одобрење  надлежне институције- Електро мрежа Србија (ЕМС), уз приложену
одговарајућу документацију, јер је могуће измештање далековода.

II.2.3.2.3. (IIС3) Мешовите/ пословно- стамбене зоне

ЦЕЛИНА II
(IIС3) МЕШОВИТЕ/
ПОСЛОВНО- СТАМБЕНЕ
ЗОНЕ

Главни (стари) насељски центар
Нови насељски центар
Заштићена околина знаменитог места
(3) Подручје претходних археолошки истраживања
Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније
Заштитна зона постојећег магистралног гасовода (по 30м,
обострано)
Заштитна зона постојећег и планираног далековода 110kV
(15+30+15м)
Заштитна зона постојећег далековода 35 kV (7,5м обострано)

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Мешовите/ пословно- стамбене зоне су планиране дуж државног пута и орашачког пута и у
главном (старом) и новом насељском центру.
~Претежна намена је пословање са становањем; Пословање и становање може бити
заступљени у делу мешовитог објекта или у целом објекту, на парцели; Препоручују се мешовити
пословно –стамбени објекти; У оквиру пословног дела могу бити заступљене чисте делатности и
садржаји који не могу имати штетног утицаја на животну средину: трговина, угоститељство, услуге,
пословање (банке, агенције представништва и сл.), апотеке, адвокатске канцеларије, објекти за
спорт и рекреацију, компјутерске и сродне активности, активности у вези са некретнинама и други
пословни простори, делатноти у области туризма (собе за изнајмљивање и други смештајни
капацитети), делатности су у функцији управе, здравства, администрације и др.
СПРОВОЂЕЊЕ
~Спровођење ПГР-а ће се вршити директно на основу овог Плана, изузев у заштићеној
околини знаменитог места где је Планом предвиђена обавезна израда ПДР-а.
~Није прописана обавезна израда урбанистичког пројекта, али је могућа у случајевима када за
планиране делатности и капацитете План не садржи довољно параметара и када то утврди
надлежни орган управе.
~За изградњу нових улица које нису дефинисане овим планом нeoпхoднa je изрaдa плaнa
дeтaљнe рeгулaциje.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу.
~У случају изградње објеката јавних служби у овој зони примењују се правила уређења и
грађења дефинисана тачком II.2.4.2.4. Јавне службе и објекти од јавног значаја.
~У делу табеле дефинисани су додатни услови и/или ограничења у погледу коришћења
простора за делове ове зоне, који се налазе на подручју насељског центра, у заштићеној околини
знаменитог места и  у заштитној зони далековода, гасовода, као и ограничења у погледу
постављања базних станица мобилне телефоније и др.
Нaмeнa ~Претежна намена је пословање са становањем;
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објеката ~У оквиру пословног дела могу бити заступљене чисте делатности и садржаји
који не могу имати штетног утицаја на животну средину: трговина, занатски
центри, угоститељство, услуге, изложбено- продајни простори, туризам, забава,
производно занатство код којег се условљава уникатна или ограничена
производња, пословање (банке, агенције представништва и сл.), интелектуалне,
информатичке и друге услуге, лекарске ординације, апотеке, адвокатске
канцеларије, објекти за спорт и рекреацију (теретане, фитнес сале и др.),
компјутерске и сродне активности, активности у вези са некретнинама и други
пословни простори, делатноти у области туризма (собе за изнајмљивање и други
смештајни капацитети), делатности у функцији културе, управе и администрације,
ауто перионице и ауто механичарске радње  и др.
~У оквиру ове зоне могућа је изградња објеката јавне намене, јавних паркинга,
комуналних објеката и др.
~Парцеле које у постојећем стању имају пољопривредни- економски део, могу
га задржати, уз могућност инвестиционог одржавања али само за баштованство
(забрањује се држање стоке), или га пренаменити у неку услужну делатност, уз
дозвољене интервенције на постојећем објекту.
~У оквиру сваке грађевинске парцеле, у оквиру дозвољеног процента
изграђености парцеле, дозвољена је изградња других објеката, као и помоћних
објеката, који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не
угрожава главни објекат и суседне парцеле.
~Уколико у оквиру ове намене већ постоје објекти за које се може тражити
процена утицаја на животну средину, могу се задражати под условима
дефинисаним студијом о процени утицаја на животну средину затеченог стања.

Прaвилa
пaрцeлaциje

~Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa, за потребе
нове изградње.
~У случају израде плана детаљне регулације може се дефинисати мања
површина парцеле и ширина фронта у обухвату тог плана;
~На постојећим парцелама, чија је површина мања од дефинисане могућа је
изградња објеката уз поштовање свих осталих дефинисаних општих и посебних
правила за зону.
Минимaлнa пoвршинa 4,0 ари
Минимaлнa ширинa фрoнтa 12,0 м
~За једнострано узидане (двојне) објекте минимална површина парцеле износи:
4,0а (две по 2,0а), а минимална ширина парцеле по 12м.
~ За објекте у низу минимална површина парцеле износи: 2,0а, а минимална
ширина парцеле 8м.

Приступ
пaрцeли

~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минимaлнe ширинe 3,0м;
~Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Основни тип
изградње

~Објекти се могу градити као слободностојећи објекти на
засебним парцелама;
~Могућа је изградња двојних и објеката у низу, уколико
је то условљено ширином парцела, њиховим интензивнијим
коришћењем или другим разлозима.

Пoдзeмнe eтaжe ~Објекти могу имати највише једну подземну етажу;
Пoдзeмнe eтaжe мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.

Индeкс зaузeтoсти ~Максимални индекс заузетости на парцели износи: 50%.
Индeкс
изгрaђeнoсти

~Максимални индекс изграђености износи: 1,5

Грaђeвинскe
линиje

~Уколико нису дефинисане овим Планом, поштује се
преовлађујућа грађевинска линија у улици/ блоку.
~Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних
грађевинских линија, уз услов да буду испоштовани
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урбанистички показатељи и остала правила грађења.

Најмања
удаљеност
од међа
и других
објеката

~ Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд oбjeкaтa нa
сусeдним пaрцeлaмa, а 1,0м и 3,0 м oд сусeдних мeђa.
~Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0м 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
изгрaдњу.
~Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд бoчнe грaницe
пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким
пaрaпeтoм.
~Само у изузетним случајевима (уске парцеле и сл.) могућа
је изградња нових објеката на мањем растојању од 1,0м од
међе или  на међној линији бочних суседних парцела и то уз
сагласност суседа.
~За двојне објекте, најмање растојање од бочне међе износи:
4,0м, а за први и последњи објекат у низу: 2,5м.
~За постојеће двојне или објекте у низу који су изграђени на
мањем растојању од међе од дефинисаног у „Општим
правилима грађења за целину II Насеље са атаром“, могућа је
реконструкција и надзиђивање, уз сагласност суседа..

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

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м;

Одвoђење
aтмoсфeрских
вoдa

~Oдвoђење aтмoсфeрских вoдa сa кровних површина oбjeктa
ниje дoзвoљeнo прeкo сусeдних пaрцeлa.

Спрaтнoст ~Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 1 + Пк (пoдрум
+ призeмљe + jeдaн спрaт + пoдкрoвљe).

Мaксимaлaн брoj
стaмбeних и
пословних
jeдиницa

~Максималан број стамбених јединица на парцели,
намењеној искључиво становању је 4;
~Максималан број стамбених јединица у оквиру пословно-
стамбеног комплекса (парцеле) је 2;
~Максималан број пословних јединица ограничен је
површином парцеле и дефинисаним параметрима који морају
бити задовољени на парцели (индекс заузетости, паркирање,
зеленило и др.);

Пaркирaњe ~Паркирање возила се мора обезбедити у оквиру парцеле, и то једно
паркинг/гаражно место по једној стамбеној јединици, односно једно паркинг
место на сваких 65м² пословног простора.
~Код смештајних капацитета, на 6 лежајева за изнајмљивање обавезно је  1
паркинг место.
~За остале пословне намене, обезбедити потребан број паркинг места на
парцели, у складу са нoрмaтивима зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa,
дефинисаним у «Општим правилима грађења».
~За производне, трговачке, пословне и вишенаменске, јавне и друге објекте, за
које надлежни орган управе утврди потребу израде урбанистичког пројекта,
додатне потребе за паркирањем ће се утврдити урбанистичким пројектом; При
томе треба водити рачуна о очекиваном броју посетилаца, о броју и структури
запослених, јавном саобраћају и сл.
~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.
~Уколико се паркирање врши у подземним гаражама, дозвољена је само једна
подземна етажа.
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~Паркирање теретних возила (камиона), који се користе за обављање
сопствене делатности, мора се обезбедити на сопственој парцели.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

~Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 20% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa
пaрцeли;
~За изграђене парцеле на којима се овај услов не може задовољити, обезбедити
минимално 10% зелених површина и обавезно озеленити паркинг простор;

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

~Дoзвoљaвa сe доградња (нaдзиђивaњe) пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe
дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa
нa
пaрцeли

~На истој парцели могућа je изгрaдњa пратећих објеката уз становање и
пословање (гараже, оставе, мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и
oпрeмa, инфрaструктурни oбjeкти и сл.).
~Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa
или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 м2.
~У случајевима непостојања насељске канализационе мреже или до
трасирања исте, обавеза власника парцеле је да обезбеди септичку јаму, у складу
са санитарним прописима. Септичка јама мора бити удаљен најмање 20м од
бунара, уколико бунар постоји на парцели или суседним парцелама. Уколико се
парцела налази уз новопланирану или постојећу саобраћајницу, септичка јама се
мора налазити у делу парцеле који је најближи тој саобраћајници и на најмање
1.0м од границе парцеле.

Огрaђивaњe
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.
~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. 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.
~Парцеле са пословним садржајима, садржајима спорта, рекреације, образовања,
дечије и социјалне заштите и сл., мoгу се oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe
до 2,2м; Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe; Уколико на
суседној парцели постоји стамбени објекат са прозорским отворима, наспрам
објекта мора бити подигнута ограда.

Посебни
услови

~У објектима у оквиру ове намене, у којима се врши термичка обрада хране
(ресторани, печењаре, пицерије, пржионице кафе итд.), обавезно је постављање
филтера ради елиминације непожељних мириса.

МЕШОВИТЕ/ ПОСЛОВНО- СТАМБЕНЕ ЗОНЕ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА НАСЕЉСКИХ
ЦЕНТАРА
~Изградња у деловима зоне на подручју насељских центара је додатно ограничена у смислу
пословних делатности, које могу бити заступљене.
~У зонама насељских центара могуће је организовати следеће садржаје: пословањe, трговинa
на мало, занатски центри,  угоститељство, изложбено-продајни простори, туризам, забава, услужно
занатство, проиводно занатство код којег се дoдaтнo услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa
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прoизвoдњa, финансијске, интелектуалне, информатичке и друге услуге; 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  зелених површина.
~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.
~Неопходно је обезбедити слободне, неизграђене површине, површине за окупљање
становника, места за одмор.
~У зонама насељских центара, извршити  озелењавање слободних површина, озелењавање
површина око  објеката јавне намене и приватних парцела.
~За потребе корисника јавних и других објеката, посетилаца и туриста, неопходно је обезбедити
паркинг простор, имајући у виду повремена окупљања/ манифестације, везана за истиријска места,
која треба да добију трајни карактер, као и заустављање и одмор путника у транзиту и обилазак
историјских места.
МЕШОВИТЕ/ ПОСЛОВНО- СТАМБЕНЕ ЗОНЕ У ОКВИРУ ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ
ЗНАМЕНИТОГ МЕСТА
~Споменик на Мишару, који је Одлуком Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 27/97),
утврђен за знаменито место. Овом одлуком су утврђене следеће мере заштите заштићене
околине знамнитог места, чије су границе приказане на графичком прилогу бр. 12 „Подела на
целине и зоне и заштита простора“ :
-забрана надзиђивања и доградње постојећих зграда и изградње нових на катастарским
парцелама које се граниче са државним путем Шабац-Београд;
-уклањање свих објеката у пречнику од 50м од знаменитог места и то: пословног објекта на к.п.
(стари бр. 649/1) нови бр. 1533, 1534 и 1535 КО Мишар, у непосредној близини знаменитог места,
који је извучен на регулациону линију и зграде на к.п. (стари бр. 649/2 КО) нови бр. 1536, 1537 и
1538 КО Мишар;
-забрана градње објеката трајног или привременог карактера;
-забрана одлагања, складиштења и депоновања отпадних и опасних материја;
-редовно одржавање вегетације;
-забрана сађења високе вегетације и пошумљавање простора.
(3) ПОДРУЧЈЕ ПРЕТХОДНИХ АРХЕОЛОШХИХ ИСТРАЖИВАЊА
~Локалитет Кућина (3); Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења
археолошких локалитета:
-У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови се спроводе уз повећане
мере опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите (Завод за заштиту споменика
културе Ваљево);
-Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено прекопавања,
ископавања и дубока заоравања (преко 30cm);
-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);
-Уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се не смеју уништавати и на њима
вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања;
-Iнвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживања, заштиту, чување, публиковање и
излагање добра које ужива претходну заштиту, које се открије приликом изградње инвестиционог
објекта- до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите (члан 110. Закона о културним
добрима);
-У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због
инвестиционих радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора (члан 110.
Закона о културним добрима);
-Забрањује се привремено или трајно депоновање земље, камена, смећа и јаловине, на и у близини
археолошких локалитета;
-Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и његово уређење
према посебним условима и стручним мишљењима које доноси Завод за заштиту споменика
културе Ваљево);
-Забрањено је вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалитета.



143

ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ БАЗНИХ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
~У оквиру ове зоне није дозвољено постављање базних радио станица мобилне телефоније, са
антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу).
ЗАШТИТНА ЗОНА ПОСТОЈЕЋЕГ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА
~Постојећем магистралном гасоводу опредељен је заштитни појас (ужа заштита) ширине 30m
обострано (30+30m), у коме је забрањена изградња објеката у којима раде, бораве и живе људи.
~У експлоатационом појасу 6 m са обе стране трасе могу се градити само објекти који су у
функцији гасовода и могућа је обрада пољопривредног земљишта до дубине од 0.5m (забрањена је
садња биљака чији корен досеже до дубине преко 1m), а све остале активности су забрањене.
ЗАШТИТНА ЗОНА ДАЛЕКОВОДА 110 kV
~Заштитна зона за далеководе 110кV (постојећи и планирани) износи 60,0м
(15,0м+30,0м+15,0м). У заштитној зони ових далековода (110кV) није дозвољена изградња
стамбених и других  објеката од тврдог материјала као и засади високог растиња.
ЗАШТИТНА ЗОНА ДАЛЕКОВОДА 35 kV
~Заштитна зона далековода 35кV износи 15,0м (7,5м+7,5м). За већ изграђене објекте чији статус
треба регулисати, као и изградњу нових објеката у заштитној зони овог далековода (35кV)
потребно је прибавити одобрење  надлежне институције- Електро мрежа Србија (ЕМС), уз
приложену одговарајућу документацију, јер је могуће измештање далековода.

II.2.3.2.4. Јавне службе и објекти од јавног значаја

1. 2.
1.Дом културе; 2.Основна школа-евидентирано НКД

ЦЕЛИНА II
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ:
(ДК) ДОМ КУЛТУРЕ
(ОШ) ОСНОВНА ШКОЛА
(В) ВРТИЋ
(ГЦ) ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
АМБУЛАНТА СА АПОТЕКОМ

(СЦ) Становање социјално угрожених категорија
становника
Главни (стари) насељски центар
Нови насељски центар
Заштитна зона постојећег далековода 35 kV (7,5м
обострано)

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~У оквиру ове групе објеката налазе се: објекти управе, предшколске и школске установе,
здравствене установе, установе које задовољавају социјалне потребе становништва и др. Јавне
службе и објекти у Мишару, користе мање површине дисперзно размештене у насељу, а највећи број
је смештен у насељском центру (старом и новом).
~С обзиром на разноликост служби, објеката и комплекса услови уређења и грађења су за поједине
од њих посебно дефинисани.
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
~Област дечје заштите обухвата негу, васпитање и организовани боравак деце узраста од 1-6 година
и припрему за школу деце предшколског узраста.
Вртић (В)
~Тренутно на подручју КО Мишар не постоји предшколска установа, па се врши упис деце у
вртиће у Шапцу, где постоји организовани смештај у оквиру Предшколске установе „Наше дете“, а
у Мишару је организована обавезна припремна настава за децу предшколског узраста (5-6 год) у
просторијама дома културе. Обзиром на величину насеља, као и број деце (140 према Попису из
2002.год.), неопходно је обезбедити адекватан простор за смештај деце свих категорија
предшколског узраста.
~Планско опредељење је да се у јавном и/или приватном сектору, уз подршку локалне заједнице,
реализује изградња објеката за смештај деце предшколског узраста и млађих старосних група; У
зони новог насељског центра,  за потребе изградње вртића, код цркве урађена је Измена и
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допуна ПДР-а „Црква у Мишару“ у Мишару („Сл.лист града Шапца...“ бр. 19/11); Овај план се
ставља ван снаге, а услови за изградњу вртића (који нису у супротности са ПГР-ом) су преузети
и уграђени у ПГР:
-Планирани вртић ће се градити на делу к.п.бр. 851/1 КО Мишар (црквена парцела);
-Планиран је приступ вртићу и цркви из два правца: улицом Шафариковом и директо из
Карађорђеве улице, преко к.п.бр. 837/2 (улица Нова 24), која није планирана као јавна површина, већ
као алтернативни приступ парцели цркве и вртића;
-Пројектом парцелације је могуће формирање засебних парцела за вртић и цркву; у овом
случају је потребно да се парцеле димензионишу тако да се испоштују урбанистички параметри за
сваку намену (нормативи потребне површине по детету, индекс заузетости на парцелама до 40% и
др.);
-обавезна је примена одредаба Правилника о техничким стандардима приступачности („Сл.гласник
РС“, бр. 46/2013);
~Правила грађења за објекат вртића код цркве:
-максимална зона изградње објекта дефинише се на следећи начин: грађевинске линије према
суседним парцелама се дефинишу на минималном растојању од 1,5м од бочних и задње међе;
грађевинска линија према порти цркве дефинише се на растојању од 33,4м од задње грађевинске
линије (на 1,5м од задње међе) у источној половини зоне изградње;
-габарит објекта мора бити дефинисан у складу са Правилником о ближим условима за почетак
рада и обављање делатности установа за децу („Сл.гласник РС“, бр. 50/94 и 6/96);
-паркирање обезбедити на сопственој парцели, односно парцели цркве, или на јавној површини; у
случају издвајања парцеле вртића од црквене парцеле, омогућити паркирање за потребе вртића;
-максимална спратност објекта је (По) П+1+Пк;
-максимално дозвољен индекс заузетости је 40% (укупна површина комплекса са свим објектима:
вртић, црква парохијски дом и др.);
-максимално дозвољен индекс изграђености је 1,2 (на целом комплексу);
-препоручује се коса кровна конструкција, максималног нагиба до 40о;
-поткровље може имати максималан надзидак од 1,8м;
-одводњавање атмосферских вода се не може вршити преко суседних парцела;
-улазе и прилазе објекту прилагодити стандардима и нормативима за ову врсту објеката, са
посебним освртом на обезбеђење кретања лица са посебним потребама;
-парцела се може оградити оградом максималне висине 2,2м;
-у складу са класификацијом Правилника о ближим условима за почетак рада и обављање
делатности установа за децу („Сл.гласник РС“, бр. 50/94 и 6/96) објекат је „комбиновани дечији
објекат“ за децу од 1- 7 година;
-групна соба за боравак деце од 1- 7 година треба да има површину од најмање 50м2, висине плафона
од 2,8 до 3,6м и запремине по детету од 10,0м3;
-прозори соба за боравак деце треба да буду оријентисани на југ и југоисток;
-у оквиру објекта се могу формирати собе за по 15 деце у јаслицама; за ту децу обезбедити слободни
простор на терасама објекта;
-у складу са нормативом, по детету је потребно обезбедити најмање 10м2 отвореног простора;
-за задовољење параметра који се односи на норматив слободне зелене површине по детету може се
рачунати и слободна површина црквене порте, с обзиром да се ради о специфичним и
компатибилним наменама; уколико се капацитет објекта вртића конципира на овакав начин, касније
није могућа деоба парцеле, као што је претходно наведено.
~Изградња других објеката за дневни боравак деце (јавних и приватних)-приватни вртићи,
играонице и сл. могућа је и у зони старог насељског центра и зонама становања, уз услов да су
испуњени сви услови који дефинишу ову област и сви дефинисани параметри, без разлике у односу
на јавни сектор.
~Приликом димензионисања потребних површина за оптимално функционисање предшколске
установе користити норматив од 6,5-7,5 м2 бгп/детету, површину парцеле од 10-12 м2/детету (од
чега најмање 3 м2 травнате површине. Како је у току благи тренд смањења броја становника,
процена је да је проценат деце обухваћен овим видом социјалнe заштите такође у благом паду.
~У оквиру појединачних  комплекса предшколске установе- јавне намене, 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 спeциjaлнe пoтрeбe, кухињe и сл. Зaбрaњeнo је
стaнoвaњe, изузев aпaртмaнских jeдиницa зa дoмaрe.
КУЛТУРА
Дом културе- месна заједница, месна канцеларија, музеј (ДК)
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~Дом културе се налази у центру насреља и у њему се налазе просторије које имају различите
функције: просторије које користи управа Месне заједнице, галерија ликовне колоније, музеј,
просторије које се користе за децу предшколског узраста (предшколска настава), просторије
аматерског позоришта итд. Просторни капацитети дома не одговарају потребама и значају који он
има на културној сцени, не само овог насеља већ и ширег подручја, јер се на овом простору
одиграла Мишарска битка, једна од најзначајнијих битака у српској историји, а у непосредној
близини Дома културе се налази споменик мишарским јунацима.
~Могућа је реконструкција и адаптација постојећег објекта Дома културе и изградња нових

објеката у оквиру „зоне културе, туризма и спорта“ (IIЦ2).
~Споменик мишарским јунацима је утврђено/заштићено НКД, као занаменито место /1/;
Споменик се налази на к.п.бр. 1539 КО Мишар, површине око 199м2, а заштићена околина
знаменоитог места обухвата знатно већи простор околних парцела, са обе стране државног пута.
Осим споменика, који има централно место у насељу и налази се у непосредној близини дома
културе, обележено је и историјско место- Карађорђеви бунари (1), на к.п.бр. 1559/2 КО
Мишар, површине око 315м2. Обе парцеле су у државној својини.
~Део простора у дому културе користи и Задужбинско друштво “Први српски устанак”,
Мишар, које својим активностима и радом доприноси очувању традиције овог места. Друштво се
бави и издавачком делатношћу и периодично објављује часопис “Читанка мишарског боја”.
~Значајне културне и туристичке манифестације су: „Мишарске свечаности“, које се
традиционално одржавају у току августа сваке године и посвећене су сећању на Мишарски бој; и
Ликовна колонија на Мишару.
~Иако је Мишар приградско насеље са релативно малим бројем становника, његов културно-
историјски значај у целом региону, па и на нивоу Републике, је велики. Постоји реална потреба за
већим анагажовањем локалне управе, Министарства одбране, установа културе и др. на промоцији
Мишара као значајног историјског места и значаја Мишарске битке. Пожељно је обједити
историјску и културну намену у једну целину која ће на адекватан начин вршити промоцију
Мишара и његовог значаја.
~Постоји потреба за уређењем и проширењем простора за потребе постојећих и планираних
садржаја културно- историјске намене, у оквиру „зоне културе, туризма и спорта“, односно за
изградњом комплекса културно-историјске намене.
ОБРАЗОВАЊЕ- ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Oсновна школа (ОШ)
~ОШ „Јеврем Обреновић“, је четворогодишња, па се касније образовање мора наставити у некој од
основних школа у Шапцу. Укупна изграђена површина објекта у функцији наставе у основној
школи, износи око 360м2, што је просечно изграђеног простора 5,10 м2/ученику, а површина
комплекса је укупно 6400м2, односно око 91,7м2/ученику. Ако се подаци о величини постојећег
простора у школи и школском комплексу, упореде са уобичајно коришћеним параметрима за
димензионисање (8-10м2/уч. изграђеног простора и 25-30 м2/уч. слободних површина (за рад у
две смене параметри се удвостручују), може се закључити да постојећи капацитети објекта не
задовољавају примењене стандарде, док слободне површине, односно капацитет школског
комплекса/ученику, знатно превазилази примењене нормативе;
~За проверу 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.
Према овим параметрима, тренутно недостаје око 200м2 радног простора у основној школи.
Постојећа површина школског дворишта задовољава стандарде, али је потребно њено боље уређење
и изградња спортских терена и фискултурне сале.
~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.
~Пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбрaзoвaњa мoгу сe фoрмирaти и у зонама насељских центара и
стaмбeним зoнaмa, као и другим oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe.
~Изгрaдњa oвих oбjeкaтa je дoзвoљeнa и у рaдним/ привредним зoнaмa укoликo сe рaди o
спeцифичним oбрaзoвним прoфилимa зa пoтрeбe прoизвoдњe.
~Постојећи објекат школе у Мишару је евидентиран као НКД и ужива претходну заштиту,
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тако да је за све интервенције на објекту и парцели школе неопходно претходно прибавити услове
Завода за заштиту споменика културе и поштовати следеће услове:
-Правни основ примене одредби Закона о кутлурним добрима ( “Сл. гласник РС” бр. 71/94 ) је
евидентирање објеката сагласно члановима 27. и 29. (добра која уживају претходну заштиту – 27.
претходна заштита “ ex legge “, 29. евидентирана добра);
-НКД који се штите на основу самог Закона, као и евидентирани објекти (у даљем тексту: културно
добро под претходном заштитом) у погледу издавања Решења о условима за предузимање мера
техничке заштите у потпуности се третирају као утврђена НКД сагласно одредбама Закона о
културним добрима;
-Евидентирани објекти немају дефинисану заштићену околину; У тренутку утврђивања
евидентираних објеката Одлуком се утврђује заштићена околина и од тог тренутка наступа обавеза
за власнике односно кориснике објеката на утврђеним парцелама;
-Власници односно корисници културног добра под претходном заштитом имају обавезу да за све
врсте интервенција на објектима (инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација, санација и
ревитализација) поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе Захтев за добијање
Решења о предузимању мера техничке заштите, као и да исто доставе надлежној Урбанистичкој
служби како би она издала Акт о урбанистичким условима;
-Власници, односно, корисници културног добра под претходном заштитом дужни су да по
добијању Решења о предузимању мера техничке заштите надлежног Завода за заштиту споменика
културе, израде пројектну и пратећу техничку документацију у свему према датим условима, као и
да на исту прибаве Решење о сагласности надлежног Завода за заштиту споменика кутлуре.
-Терет израде Елабората за утврђивање културног добра под претходном заштитом пада на терет
буџета општине или Републике. Диманику и план приоритета израде елабората утврђује надлежни
Завод за заштиту споменика културе у зависности од прилива средстава за финасирање овог
програма.
~Опште смернице за предузимање мера техничке заштите евидентираног НКД:
-На објекту се могу изводити мере техничке заштите у циљу враћања објекту аутентичног изгледа;
-Не дозвољава се повећање габарита ни у хоризонталном ни у вертикалном смислу;
-Не дозвољавају се радови на објекту који би нарушили његов спољашњи изглед;
-Дозвољавају се они радови на објекту који би довели до побољшања санитарно-хигијенских услова
коришћења објекта, с тим да они не наруше спољашњи изглед грађевине;
-Не дозвољава се постављање било каквих монтажних или привремених објеката (на пример киоска
и сл.) на тротоару испред главне, уличне фасаде заштићеног објекта.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
~Подручје обухвата Плана је у надлежности Центра за социјални рад "Шабац".
~Oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбeзбeђeњa сoциjaлних пoтрeбa мoгу сe фoрмирaти у
свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe.
~Приликом димензионисања потребних површина за развој објеката социјалне заштите,
препоручујући норматив је: за пунктове 3 м2/кориснику, за домове 20-25 м2/кориснику.
Геронтолошки центар (ГЦ)
~Геронтолошки центар Шабац је установа социјалне заштите за смештај одраслих и старијих
особа. Збрињавање старијих лица у овом центру подразумева услуге становања, исхране, неге,
здравствене заштите, као и социјалну заштиту. У засебном објекту, на истој парцели, поред
државног пута, смештена је абуланта и апотека.
~На локацији Геронтолошког центра је могућа изградња објеката који су у функцији основне
намене комплекса- смештај и нега старих лица. Од делатности су могуће: продаја штампе,
медицинских и фармацеутских производа и готових прехрамбених производа, кaнтинe, aли сe
дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe
дeлaтнoсти oбjeктa, здравствена и социјална заштита становника. Становање је дозвољено само као
апартманска јединица за домара.
~Просторни капацитети су задовољавајући, обзиром да Центар за социјални рад обезбеђује негу
старијих грађана који су самостални или делимично самостални у њиховом дому, што је знатно
умањило потребу за смештајем у Геронтолошки центар. С обзиром на уочени тренд “старења
становништва“, може се очекивати пораст потреба за смештајем и негом старијих особа, па је
потребно Планом омогућити проширење капацитета, на постојећој локацији, као и изградњу нових
и то: изградњом појединачних стамбених јединица (гарсоњере, смештајни бунгалови), како би се
квалитет услуге побољшао. Изградња нових објеката могућа је у зонама становања.
СТАНОВАЊЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА
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~У оквиру зоне руралног становања, између ул. Боре Тирића и Новопројектована 7, налази се
парцела, чији је корисник Центар за социјални рад, са породичном кућом угашеног сеоског
домаћинства. Могућа је реконструкција, доградња или изградња новог објекта на парцели, за
потребе социјално угрожених категорија становништва.
~Објекти за социјално угрожене категорије становништва могу се обезбедити у оквиру зона
руралног становања, уз претходно прибављање парцела; На парцелама ове намене, у зависности од
конкретних услова и потреба, примењују се правила грађења за зоне руралног становања, а
могу се примењивати правила за зоне породичног становања, уколико не постоји потреба за
израдњом економских објеката, у случају када је површина парцеле мања од прописане за рурално
становање и др. На тај начин ће се социјално угрожене категорије становништва интегрисати у
заједницу, што ће омогућити локалној управи да активира напуштена домаћинства у сеоским
насељима. Инвeститoр изгрaдњe oвих oбjeкaтa мoгу бити, искључивo лoкaлнa сaмoупрaвa или
држaвни oргaни. Oви oбjeкти и стaнoви мoгу бити искључивo у држaвнoj свojини.
ЗДРАВСТВО
~На подручју катастарске општине Мишар постоји посебна амбуланта, која је део Дома здравља
Шабац. Амбуланта са апотеком се налази непосредно уз границу КО Мишар и КО Јеленча, на
парцели Геронтолошког центра Шабац.
~Oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбeзбeђeњa здрaвствeнe зaштитe (сeм стaциoнaрних),
мoгу сe фoрмирaти и у стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe.
Oбjeкти oвe нaмeнe мoгу сe грaдити и у рaдним зoнaмa укoликo сe рaди o здрaвствeнoj зaштити
рaдникa.
~Снабдевање лековима, санитетским и другим материјалом, обавља Апотекарска установа Шабац.
На подручју катастарске општине Мишар постоји једна апотека, која функционише као целина са
амбулантом у заједничком објекту.
~Стандард за апотекекарске установе је 0,10 м2/становнику насеља, oдносно 0,06 м2/становнику
гравитационог подручја.
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
приватна ветеринарска амбуланта смештена у радној зони поред државног пута. Имајући у виду
близину и доступност мреже ветеринарских објеката у граду Шапцу, постојећи капацитети
задовољавају потребе.
ДРЖАВНА , ГРАДСКА УРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА
~Постојећи капацитети у Дому културе, које користи месна заједница и месна канцеларија су
недовољни и неадекватни; Потребно је обезбедити нови простор за њихово функционисање, како би
се Дом културе могао користити за своју основну намену- културни садржаји и активности.
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ИЗДАВАШТВО
~Територија у обухвату Плана је гравитирајуће подручје служби  јавног информисања града
Шапца. Нa подручју самог насеља нема приватних TВ станица кao ни новинских и издавачких кућа.
Нe постоји локално гласило. Задужбинско друштво “Први српски устанак” из Мишара периодично
објављује часопис "Читанка мишарског боја".
СПРОВОЂЕЊЕ
~Спровођење ПГР-а, на постојећим локацијама ће се вршити директно на основу овог плана;
~У случају изградње за коју План не садржи довољно параметара за издавање локацијске
дозволе, обавезна је израда урбанистичког пројекта.
~За нове локације објеката јавних служби, када се дефинишу нове површине јавне намене,
обавезна је израда планова детаљне регулације.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу, односно комплекс.
~У делу табеле дефинисани су додатни услови и/или ограничења у погледу коришћења простора
за површине ове намене, који се налазе у заштитној зони далековода, као и ограничења везана за
постављање базних станица мобилне телефоније.
Нaмeнa
објеката

~Дозвољена је само основна намена и намене које употпуњују основну намену.
~Предшколске установе: На овим локацијама је могућа изградња објеката који
су у потпуности у складу са основном наменом: објекти вртића, дечија
игралишта, кухиње и сл.
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~Oбрaзoвaње: На овим локацијама je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у
пoтпунoсти у склaду сa нaмeнoм oбрaзoвaњa: шкoлe, библиoтeкe, учeничкe
рaдиoницe и лaбoрaтoриje, дeчиja и спoртскa игрaлиштa, фискултурнe сaлe и сл.
Зaбрaњeнa je 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.
~Сoциjaлна заштита: На овим локацијама је могућа изградња објеката који су у
функцији основне намене комплекса, а у зависности од ближе намене главног
објекта (комплекса) опредељиваће се могуће пратеће намене које су у функцији
основне намене. Становање је дозвољено само као апартманска јединица за
домара. Од делатности су могуће продаја штампе, медицинских и фармацеутских
производа и готових прехрамбених производа, кaнтинe, aли сe дoдaтнo
услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa
oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa, здравствена и социјална заштита становника и сл.
~Здравство: На овим локацијама 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.

Прaвилa
пaрцeлaциje
за будућу
изградњу

~Предшколске установе: минимална површина парцеле износи 6,0 ари;
максимална површина није ограничена.
~Oбрaзoвaње: 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); максимална површина није
ограничена
~Социјална заштита: минимална површина парцеле се опредељује у складу са
врстом услуге из домена социјалне заштите; максимална површина није
ограничена.
~Здравство: минимална површина парцеле се опредељује у складу са врстом
објекта и услуга; максимална површина није ограничена
~Државна, градска управа и администрација: минимална површина парцеле
се утврђује у складу са ближом наменом објекта;

Приступ
пaрцeли

~Предшколска установа, образовање, здравство, социјална заштита старих
лица: Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минимaлнe ширинe 5,0 м.
~Остали јавни објекти и комплекси: Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти
дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4,0м.
~Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Основни тип
изградње

~Објекти се могу градити као слободностојећи објекти на
засебним парцелама.

Пoдзeмнe eтaжe ~Објекти могу имати највише једну подземну етажу;
Пoдзeмнe eтaжe мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли
oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.

Индeкс
зaузeтoсти

~Максимални индекс заузетости на парцели износи: 30%.

Индeкс
изгрaђeнoсти

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

Грaђeвинскe
линиje

~Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних
грађевинских линија, уз услов да буду испоштовани
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урбанистички показатељи и остала правила грађења.

Најмања
удаљеност од
међа и других
објеката

~Предшколска установа, образовање, здравство, социјална
заштита: Нoви oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 6,0м удaљeни oд
пoстojeћих oбjeкaтa и минимaлнo 1,5м, oднoснo 4,5м oд
сусeдних мeђa.
~Остали јавни објекти и комплекси: у зависности од
специфичности локације и специфичне намене и спратности;
Обавезно обезбедити приступ противпожарним возилима (за
једносмерно кретање, минимална ширина приступног пута је
3,5м).

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

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м.
Одвoђење
aтмoсфeрских
вoдa

~Oдвoђење aтмoсфeрских вoдa сa кровних површина oбjeктa
ниje дoзвoљeнo прeкo сусeдних пaрцeлa.

Спрaтнoст ~Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je:
-Предшколске установе:По+П+1 (за нове објекте, изузев за
вртић код цркве)
-Oбрaзoвaње: По+П+1+Пк (изузетно По+П+2)
-Социјална заштита: По+П+1+Пк (изузетно По+ П+2+Пк)
-Здравство, државна, градска управа, култура: По+П+1+Пк
(изузетно По+ П+2+Пк).
~На Комисији за планове проверити да ли локација
омогућава дозвољене спратности до По+П+2+Пк, с обзиром на
значајне визуре које треба сачувати. Спратност преко
По+П+1+Пк, није дозвољена у непосредној близини Споменика
на Мишару и цркве.

Пaркирaњe ~Обезбедити потребан број паркинг места на парцели и то:
-предшколске установе: 1ПМ на групу ;
-дом за старе и пензионере: 1ПМ на 2 запослена;
-основно образовање: 1ПМ на 65м2 пословног простора;
-дом здравља: 5 ПМ.
~У изузетним случајевима паркирање се може предвидети на јавном паркингу, у
непосредној близини објекта, ако се његова изградња планира планом детаљне
регулације.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

~Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa
пaрцeли, уз поштовање норматива за сваку делатност.

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 лица сa пoсeбним пoтрeбaмa.
~Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa (уколико нема других
ограничења- заштићено НКД и др.) у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг стaњa
oбjeкaтa и проширења 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).

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

~У oквиру основне нaмeнe дoзвoљeнa je изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe
кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa објеката“.
~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. За
евидентирани објекат школе неопходно је испоштовати претходно наведене
услове и опште мере заштите и обавезно прибавити посебне услове Завода за
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заштиту споменика културе.
Помоћни
објекти и
гараже

~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.
~Остали јавни објекти и комплекси: пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру
призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa.

Огрaђивaњe
пaрцeлa

~ Свe пaрцeлe сe мoрajу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe до 2,2м. Oгрaдe
прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.

Посебни
услови

~Посебни услови су дефинисани складу са захтевима сваке делатности, посебним
законима и подзаконским актима.
~Сваком објекту је неопходно обезбедити прилаз за противпожарно возило.

ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ БАЗНИХ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
~Базне радио станице мобилне телефоније са антенама постављеним на слободностојећи антенски
стуб (на тлу), 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.
~Базне радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у оквиру комплекса јавних
служби, нити у њиховој непосредној близини, као ни у зонама насељских центара, где су ови
садржаји најчешће лоцирани.
ЗАШТИТНЕ  ЗОНЕ ДАЛЕКОВОДА 35 kV
~Заштитна зона далековода 35кV који прелази преко школске парцеле, износи 15,0м (7,5м+7,5м). За
већ изграђене објекте чији статус треба регулисати, као и изградњу нових објеката у заштитној зони
овог далековода (35кV) потребно је прибавити одобрење  надлежне институције- Електро
мрежа Србија (ЕМС), уз приложену одговарајућу документацију, јер је могуће измештање
далековода.

II.2.3.2.5. (IIЦ1) Комплекс Српске православне цркве

1. 2.
1.Црква у изградњи; 2.Поглед са државног пута

ЦЕЛИНА II
Остали садржаји насељских центара
(IIЦ1) КОМПЛЕКС СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Нови насељски центар

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Комплекс Српске православне цркве, је сврстан у садржаје насељских центара, а својом
изградњом ће омогућити формирање новог насељског центра, на локацији „Старо село“; У току је
изградња и уређење православне цркве, која је и без завршних радова, већ у функцији; За потребе
изградње цркве урађен је План детаљне регулације „Црква у Мишару“ у Мишару („Сл.лист
града Шапца...“, бр. 28/09) и Измена и допуна ПДР „Црква у Мишару“ у Мишару („Сл.лист
града Шапца....“, бр. 19/11) за изградњу вртића, поред цркве. Формирана је црквена парцела,
започета изградња цркве и делимично формиране приступне саобраћајнице.
~Планира се уређење црквеног дворишта и земљишта око црквене порте, формирање паркинг
простора, зеленила и другог приступа парцели са улице Карађорђеве. У црквеној порти уредити
зелене површине, приступне стазе, осветљење и др.; Дозвољено је постављање клупа, чесми, спомен
обележја и других елемената урбаног мобилијара, у складу са основном наменом објекта;
~План детаљне регулације, са изменом и допуном ПДР-а, се ставља ван снаге, јер се Планом
генералне регулације предлажу другачија решења приступне и две бочне саобраћајнице у обухвату
ПДР-а: приступна саобраћајница, дуж црквеног комплекса, уместо завршетка окретницом,
продужава се на североисток, да би се повезала са орашачким путем; прва, бочна саобраћајница се
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укида јер води у зону заштите гасовода, где је забрањена изградња, да би се северније планирала
нова бочна саобраћајница, која омогућује нову изградњу у формираном блоку; друга бочна
сасобраћајница се планира са већом регулационом ширином од 5м, тако што се планирају и
тротоари.
~Правила грађења за цркву, која се могу примењивати су преузета из ПДР-а и уграђена у
План генералне регулације.
~Нови објекти ове намене се могу градити у свим зонама. У оквиру комплекса цркве мoгућa је
изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у склaду сa верском наменом: црквe и други oбjeкти зa oбaвљaњe
бoгoслужeњa, парохијски домови, пaлиoницe свeћa, крстиoницe, сaлe зa скупoвe, учиoнички
прoстoр зa oбaвљaњe вeрoнaукe, прoдaja вeрских предмета, књигa, штaмпe и сл. кao и oбjeкти зa
лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa o кojим сe бринe вeрскa зajeдницa.
~Верски садржаји и простори у зависности од пoтрeба грaђaнa, могу се организовати и у
објектима дугих (јавних и осталих) намена, као што су објекти за смештај старих лица и др.
СПРОВОЂЕЊЕ
~Спровођење ПГР-а ће се вршити директно на основу овог плана.
~Није прописана обавезна израда урбанистичког пројекта, али је могућа у случајевима када за
планиране делатности и капацитете План не садржи довољно параметара и када то утврди надлежни
орган управе.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу, односно комплекс.
~У делу табеле дефинисани су додатни услови и/или ограничења везана за постављање базних
станица мобилне телефоније.
Нaмeнa
објеката

~Мoгућa је изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у функцији обављања вeрских
активности: црквe/храмови и други oбjeкти зa oбaвљaњe бoгoслужeњa, пaлиoницe
свeћa, крстиoницe, парохијски домови, сaлe зa скупoвe, административно-управне
зграде, учиoнички прoстoр зa oбaвљaњe вeрoнaукe, прoдaja вeрских предмета,
књигa, штaмпe, и сл. кao и oбjeкти зa лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa o кojим сe
бринe вeрскa зajeдницa.
~У оквиру  комплекса цркве могу се градити објекти који су компатибилни
са општом наменом и то :
-станови за свештенике и други пратећи и помоћни објекти;
-објекти друге намене, које су везане за активности Цркве и допуњавају њену
основну намену из области: кутуре, верске наставе, социјалне заштите и сл.;
-објекати за потребе израде икона и других црквених предмета, штампање књига и
сл.;
-објекти занатску израду других производа за потребе Цркве и сл.;
-парковске површине, спомен обележја, чесме и сл.;
-саобраћајнице и паркинг простор;
-објекти комуналне инфраструктуре;
~У оквиру  комплекса цркве није дозвољена изградња:
-стамбених и стамбено- пословних објеката, изузев за потребе Цркве;
-пословних и других објеката, изузев за потребе Цркве.

Прaвилa
пaрцeлaциje

~Парцелацију земљишта вршити у складу са детаљном наменом комплекса и
функционалном организацијом простора, уз поштовање осталих норматива за ову
врсту изградње;
~За нове објекте површина парцеле се димензионише  према параметру 0,3-0,5м2

по вернику гравитирајућег подручја-парохије, уколико просторне могућности то
дозвољавају. Парцелу димензионисати и површином већом од 0,5м2 по вернику
уколико се на тај начин добија просторно целовитије решење у циљу очувања
доминантне матрице улице, постојећег квалитета зеленила на парцели и сл.
~Минимaлнa вeличинa пaрцeлe за нове објекте je 10 aри.

Приступ
пaрцeли

~Обезбедити дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4,0м;
~Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa..
~Свим објектима је неопходно обезбедити приступ лицима са посебним
потребама.
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Пoдзeмнe eтaжe ~Објекти могу имати подземне етаже; Пoдзeмнe eтaжe мoгу
дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa
oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у
грaницaмa пaрцeлe.

Индeкс
зaузeтoсти

~Максимални индекс заузетости на парцели износи: 40%, за
постојећу локацију и 30%, за нове локације.

Индeкс
изгрaђeнoсти

~ Максимални индекс изграђености износи: 1,2 за постојећу
локацију и 0,6, за нове локације.

Грaђeвинскe
линиje

~Максималне грађевинске линије, које формирају зону
изградње за постојећу локацију износе: растојање од
источне, северне и западне међе – 5,0м; растојање од јужне
међе- 25,0м;
~За нове локације: у зависности од величине, облика и
оријентације парцеле, минимално 5,0м од регулационе линије,
за све објекте.
~При постављању цркве пoштoвaти пoтрeбну oриjeнтaциjу
oбjeктa.

Најмања
удаљеност од
међа и других
објеката

~Минималне удаљености од међа за постојећу локацију
цркве износе: од источне, северне и западне међе – 5,0м;
растојање од јужне међе- 25,0м;
~За нове локације удаљеност објеката од границе грађевинске
парцеле дефинише се у зависности од њихове намене (храм,
парохијки дом пратећи објекти и сл.), оријентације, облика и
величине парцеле, противпожарних и др. услова и не може
бити мања од 5,0м за цркву. Остали обjeкти могу бити мин.
1,0м удаљени од ближег суседа, пoд услoвoм дa je oбeзбeђeн
приступ прoтивпoжaрним вoзилoм.
~Положај и удаљеност других објеката од објекта цркве/ храма
треба 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.

Крoвoви ~Нa глaвним oбjeктимa су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa. Нa
oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви, нaгибa
крoвних рaвни oд нajвишe 45°.

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м.

Одвoђење
aтмoсфeрских
вoдa

~Oдвoђење aтмoсфeрских вoдa сa кровних површина oбjeктa
ниje дoзвoљeнo прeкo сусeдних пaрцeлa.

Спрaтнoст ~Мaксимaлнa спрaтнoст других oбjeкaтa нa пaрцeли дeфинишe
сe у 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
новог објекта максимално је једнака двострукој висини слемена
брода објекта (2:1).

Пaркирaњe ~Зa пaркирaњe вoзилa, прoстoр се oбeзбeђуjе нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли,
извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo: jeднo пaркинг 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.
~Обезбедити минимално 5% паркинг места за лица са посебним потребама.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

~Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa
пaрцeли цркве;
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Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

~На парцели цркве могућа je изгрaдњa пратећих објеката и објеката
компатибилне намене, који су наведени у делу „намена објеката“. Уз објекат
цркве планира се изградња објеката који ће служити као: службене просторије
црквене општине, канцеларије, крстионица, сала за окупљање, протор за продају
свећа, књига и др.
~Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или подрума свaкoг
пojeдинaчнoг oбjeктa.
~Положај и удаљеност других објеката од објекта цркве треба 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.

Огрaђивaњe
пaрцeлa

~Парцеле се мoгу oгрaдити oгрaдoм мaксимaлнe висинe до 2,2м; Oгрaдe прeмa
jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe.

Посебни
услови

~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.
~Обезбедити максималан степен противпожарне заштите. Предвидети и
могућност паљења свећа у посебним капелама ван храма.

НОВИ НАСЕЉСКИ ЦЕНТАР
~Нови насељски центар ће се формирати око цркве, изградњом вртића и пословно- стамбене/
мешовите зоне. Могућа је изградња објеката јавних служби, максималне спратности По+ П+1+Пк.
ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ БАЗНИХ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
~Базне радио станице мобилне телефоније са антенама постављеним на слободностојећи антенски
стуб (на тлу), 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.
~Базне радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у зонама насељских центара, у
оквиру комплекса цркве и вртића нити у њиховој близини.

II.2.3.2.6. (IIЦ2) Зона културе,  туризма и спорта

1. 2. 3.
1,2.Простор око Споменика и дома културеу центру насеља;3. Дом културе

ЦЕЛИНА II
Остали садржаји

насељских центара
(IIЦ2) ЗОНА КУЛТУРЕ,
ТУРИЗМА И СПОРТА

Главни (стари) насељски центар
(ДК) Дом културе
/1/ Споменик на Мишару
Парцеле са спомен обележјима (Споменик, Карађорђеви бунари)
Заштићена околина знаменитог места
Историјски локалитети- означени: (1) Карађорђеви бунари
Подручја културно- историјских манифестација
(С4) Становање у зони културе, туризма и спорта
(С5) Становање у заштићеној околини знаменитог места
Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније
Заштитна зона постојећег и планираног далековода 110kV
(15+30+15м)
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ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Зона културе, туризма и спорта, је планирана на ширем простору око троугла који чине:
Споменика на Мишару, Карађорђеви бунари и Дом културе са сталном музејском поставком
посвећеном Мишарском боју, и обухвата источни део заштићене околине знаменитог места; На
овом простору се налазио део Мишарског шанца.
~Основна намена ове зоне је у функцији заштите, уређења и промоције овог локалитета, јер
материјална и нематеријална обележја имају важну улогу у формирању идентитета појединца и
заједнице, као и улогу и значај у оживљавању колективног сећања које зависе од начина
интерпретације и односа друштва према њиховом очувању и укључивању у савремени живот.
~Овај простор треба да претставља део планираних културних стаза које повезују знаменита
места и подручја, места везана за историјске догађаје и/или личности, куће у којима су рођене
или су у њима живеле и радиле заслужне и истакнуте историјске личности и сл. Основно
стратешко опредељење у односу на културно- историјску баштину, дефинисано ППГ Шапца
јесте адекватно управљање овим створеним необновљивим ресурсом, од изузетног значаја у
циљу афирмисања културно-историјске баштине, тј. очувања локалног идентитета овог
простора  и развијања  туризма. Неопходно је дефинисати приоритетне пројекте везане за
културне стазе, заштиту и управљање културно-историјском баштином који би покренули развој
територије града Шапца. Могуће културне стазе локалног, међурегионалног значаја (према
ППГШапца), а које су везане  за локалитете у КО Мишар односе се на период „Старог Рима“ и
Бој на Мишару, односно Први и Други српски устанак и ратове у прошлом веку.
~Полазећи од чињенице да је архитектонско наслеђе важан део националног и локалног
идентитета, велики значај има и очување градитељске баштине, као и њена афирмација, кроз
примену традиционалних принципа у савременој пракси планирања, пројектовања и грађења.
~Становање у овој зони је посебно условљено и ограничено и то као:
-Становање у зони културе, туризма и спорта (С4); и
-Становање у заштићеној околини знаменитог места (С5),
~У оквиру ове зоне се налазе следећи објекти историје и културе:
-Знаменито место- Споменик на Мишару (утврђено НКД), са својом заштићеном околином;
-Дом културе са сталном музејском поставком, посвећеном Мишарском боју, просторије
Задужбинског друштва „Први српски устанак“ и други садржаји из области културе; и
-Историјски локалитет „Карађорђеви бунари“.
~У недостатку конкретних планова и пројеката за уређења ове зоне, као и иницијативе од
стране локалне самоуправе, установа културе и др., у оквиру ове зоне су издвојена посебна
„подручја културно- историјских манифестација“, која су додатно обрађена у посебном делу
табеле.
СПРОВОЂЕЊЕ
~У оквиру ове зоне дефинисано је подручје за које је обавезана израда плана детаљне
регулације, које обухвата:
-заштићену околину знаменитог места, како би се регулисало њено уређење, с обзиром на
забрану и ограничења у погледу изградње објеката, дефинисане Одлуком Владе Републике
Србије („Сл.гласник РС“, бр. 27/97);и
-„подручја културно- историјских манифестација“ у оквиру којег ће се утврдити површине јавне
намене за потребе садржаја и активности на презентацији овог места.
~Коначне границе обухвата плана детаљне регулације утврдиће се приликом његове израде,
на ажурној геодетској подлози;
~За остале делове зоне обавезна је израда урбанистичког пројекта за појединачне парцеле и
комплексе;
~Уколико је потребно дефинисати нове површине јавне намене (саобраћајнице, површине за
објекте јавне намене, јавне површине за културно- историјске манифестације и окупљање
становништва, јавни паркинг простор и сл.), неопходна је израда планова детаљне регулације.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу, изузев објеката
јавних служби за које су правила уређења и грађења дефинисана тачком II.2.4.2.4. Јавне
службе и објекти од јавног значаја.
~За постојеће и ново становање у оквиру ове зоне, дефинисана су и додатна правила у делу
табеле: «становање у оквиру зоне културе, туризма и спорта» и «становање у заштићеној
околини знаменитог места»;
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~У посебном делу табеле обрађена су: подручја културно- историјских манифестација и парцеле са
спомен обележјима, додатни услови за део зоне који се налазе на подручју насељског центра;
~У делу табеле дефинисани су додатни услови и/или ограничења у погледу коришћења простора
за делове ове зоне у заштитној зони далековода, као и посебни услови у погледу изградње базних
станица мобилне телефоније.
Нaмeнa
објеката

~Могућа је изградња објеката у функцији: културе и образовања (галерије,
уметничке радионице, стари занати, летње позорнице, школе старих и уметничких
заната, библиотека, биоскоп, музеј на отвореном, могућа је реконструкција
Мишарског шанца, са приказом тока битке и др.); туризма (угоститељски и
смештајни капацитети, простора за транзитни, излетнички и викенд туризам,
продаја домаћих производа- предмета домаће радиности, сувенира, домаће хране,
пића, зимнице, воћа, цвећа и др.); спорта и рекреације (шетне и трим стазе,
терени за мини голф, универзални спортски терени и др.); и др. Могућа је уређење
парковских површина, тргова, паркинг простора и др.
~Могућа је изградња културно- историјског споменичког комплекса,
реконструкција шанца, етно села, уређење тргова, летње позорнице, парковских
површина, паркинг простора, информативног центра и др.
~У оквиру ове зоне издвојено је посебно „подручје културно- историјских
манифестација“ где је ПДР- ом потребно утврдити површине јавне намене за
потребе формирања културно- историјског споменичког комплекса.
~У заштитној зони далековода предлаже се јавни паркинг простор.
~У зони главног насељског центра, поред, набројаних, могу се градити и
организовати сви централни насељски садржаји (управа, администрација,
култура, образовање, канцеларијско пословање и др.), који су додатно обрађени у
посебном делу у табели.
~Дозвољено је задржавање постојећег становања и изградња нових
стамбених и стамбено – пословних објеката под посебним условима и уз
одређена ограничења, условљена основном наменом зоне (становање у зони
културе, туризма и спорта и становање у заштићеној околини знаменитог места),
који су обрађени у посебном делу табеле.
~Није дозвољена изградња следећих објеката: радионице за поправку
аутомобила, кућних апарата, складишта и стоваришта, стаје, силоси, објекти за
смештај пољопривредне механизације и пољопривредних производа и други
објекти који својим габаритом, изгледом, садржајима, обимом транспорта и сл.
могу угрозити основну функцију зоне;
~Нису дозвољене активности које могу имати неповољне утицаје на
животну средину: које производе буку, непријатне мирисе, гасове, прашину,
загађују воду и земљиште.

Прaвилa
пaрцeлaциje

~Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa, за потребе
нове изградње.
~У случају израде плана детаљне регулације може се дефинисати мања
површина парцеле и ширина фронта у обухвату тог плана;
~На постојећим парцелама, чија је површина мања од дефинисане могућа је
изградња објеката уз поштовање свих осталих дефинисаних општих и посебних
правила за зону.
Минимaлнa пoвршинa 4,0 ари
Минимaлнa ширинa фрoнтa 12,0 м
~За једнострано узидане (двојне) објекте минимална површина парцеле износи:
4,0а (две по 2,0а), а минимална ширина парцеле по 12м.
~ За објекте у низу минимална површина парцеле износи: 2,0а, а минимална
ширина парцеле 8м.

Приступ
пaрцeли

~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минимaлнe ширинe 3,0м;
~Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.

Услoви зa
изгрaдњу

Основни тип
изградње

~Објекти се могу градити као слободностојећи објекти на
засебним парцелама;
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oбjeкaтa ~Могућа је изградња двојних и објеката у низу,  уколико је
то условљено ширином парцела, њиховим интензивнијим
коришћењем или другим разлозима.

Пoдзeмнe eтaжe ~Објекти могу имати највише једну подземну етажу;
Пoдзeмнe eтaжe мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли
oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja
пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.

Индeкс
зaузeтoсти

~Максимални индекс заузетости на парцели износи: 50%.

Индeкс
изгрaђeнoсти

~Максимални индекс изграђености износи: 1,5

Грaђeвинскe
линиje

~Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних
грађевинских линија, уз услов да буду испоштовани
урбанистички показатељи и остала правила грађења.

Најмања
удаљеност од
међа и других
објеката

~ Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд oбjeкaтa нa
сусeдним пaрцeлaмa, а 1,0м и 3,0 м oд сусeдних мeђa.
~Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0м 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 изгрaдњу.
~Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд бoчнe грaницe
пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким
пaрaпeтoм.
~Само у изузетним случајевима (уске парцеле и сл.) могућа
је изградња нових објеката на мањем растојању од 1,0м од
међе или  на међној линији бочних суседних парцела и то уз
сагласност суседа.
~За двојне објекте, најмање растојање од бочне међе износи:
3,0м, а за први и последњи објекат у низу: 2,5м.
~За постојеће двојне или објекте у низу који су изграђени на
мањем растојању од међе од Планом дефинисаног, могућа је
реконструкција и доградња, уз сагласност суседа..

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

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м;

Одвoђење
aтмoсфeрских
вoдa

~Oдвoђење aтмoсфeрских вoдa сa кровних површина oбjeктa
ниje дoзвoљeнo прeкo сусeдних пaрцeлa.

Спрaтнoст ~Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 1 + Пк (пoдрум +
призeмљe + jeдaн спрaт + пoдкрoвљe).

Мaксимaлaн брoj
стaмбeних и
пословних
jeдиницa

~Максималан број пословних и стамбених јединица ограничен
је површином парцеле и дефинисаним параметрима који морају
бити задовољени на парцели (индекс заузетости, паркирање,
зеленило и др.);

Пaркирaњe ~Паркирање возила се мора обезбедити у оквиру парцеле, и то једно
паркинг/гаражно место по једној стамбеној јединици, односно једно паркинг
место на сваких 65м² пословног простора.
~За намене у области културе примењују се следећи нормативи:
-биоскоп: 1пм на 20-30 седишта;
-летња позорница: 1ПМ на 10-15 седишта;
-музеј: 1Пм на 10 посетилаца,
-дечије позориште: 1ПМ на 20 седишта.
~За остале пословне намене, обезбедити потребан број паркинг места на
парцели, у складу са нoрмaтивима зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa,
дефинисаним у «Општим правилима грађења».
~За објекте, културе, туризма и спорта, јавне и друге објекте, додатне потребе
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за паркирањем ће се утврдити урбанистичким пројектом; При томе треба водити
рачуна о очекиваном броју посетилаца, о броју и структури запослених, јавном
саобраћају и сл.
~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.
~Уколико се паркирање врши у подземним гаражама, дозвољена је само једна
подземна етажа.
~Паркирање теретних возила (камиона), није дозвољено у оквиру ове зоне.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

~Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 20% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa
пaрцeли и обавезно озеленити паркинг простор.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

~Дoзвoљaвa сe доградња (нaдзиђивaњe) пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди
дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

~Дозвољена је изградња више објеката на парцели, уколико се ради о
објектима у функцији туризма, угоститељства, културе
~Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру подрума или призeмљa свaкoг
пojeдинaчнoг oбjeктa.

Огрaђивaњe
пaрцeлa

~Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм
дo висинe  oд 1.4 м.
~Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa
oгрaдa, стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje.
~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.

Посебни
услови

~При реконструкцији и изградњи објеката препоручује се примена обележја
традиционалног начина изградње.
~Основне елементе за обликовање и уређење простора и објеката, који ће се
примењивати у пројектовању и изградњи у овој зони, потребно је накнадно
утврдити, планом детаљне регулације (за зону обавезне израде ПДР-а).

ИЗГРАДЊА У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА СТАРОГ НАСЕЉСКОГ ЦЕНТРА
~У зони главног насељског центра, поред, садржаја „зоне културе, туризма и спорта“ набројаних
у делу „намена објеката“, могу се градити и организовати сви централни насељски садржаји
(управа, администрација, култура, образовање, спорт и рекреација, зелене површине и др.).
~Неопходно је обезбедити слободне, неизграђене површине, површине за окупљање
становника, места за одмор.
~Извршити  озелењавање слободних површина, озелењавање површина око  објеката јавне
намене и приватних парцела.
~За потребе корисника јавних и других објеката, посетилаца и туриста, неопходно је обезбедити
паркинг простор, имајући у виду повремена окупљања/ манифестације, везана за истиријска места,
која треба да добију трајни карактер, као и заустављање и одмор путника у транзиту и обилазак
историјских места.
(С4) СТАНОВАЊЕ У ЗОНИ КУЛТУРЕ, ТУРИЗМА И СПОРТА
~Постојеће становање у овој зони се може задржати и допунити, односно променити намену у
складу са основном наменом зоне.
~Уколико објекти задржавају основну намену становање или мешовиту пословно- стамбену,
пословни садржаји морају бити у функцији основне намене зоне, а становање се може,
временом допунити садржајима у функцији туризма.
~Могућа је изградња нових стамбених, пословно- стамбених и пословних објеката, с тим што
нестамбени саджаји морају бити у фукцији основне намене ове зоне, а препорука је да објекти
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имају основна обележја традиционалног начина изградње овог краја.
~Основне елементе за обликовање и уређење простора и објеката, који ће се примењивати у
пројектовању и изградњи у овој зони, потребно је накнадно утврдити, планом детаљне регулације
(за зону обавезне израде ПДР-а).
ПАРЦЕЛЕ СА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈИМА
~У оквиру ове зоне се налазе издвојене парцеле са обележјима знаменитих и историјских места
и то:

1. 2.
1.Споменик Карађорђу и мишарским јунацима; 2.Карађорђеви бунари;
-Знаменито место- Споменик на Мишару (утврђено НКД), се налази поред државног пута Iб
реда, на к.п.бр. 1539 КО Мишар, површине 199м2, која је у државној својини; Знаменито место се
налази на простору одвијања битке на Мишару. Споменик је подигнут поводом стогодишњице
Мишарске битке 1906.године, у спомен на најславнију победу српских ратника у Првом устанку.
Има облик стуба на чијем врху се налази двоглави орао раширених крила, а на коцкастом
постаменту је уписан текст: Карађорђу и мишарским јунацима 1806-190; О стогодишњици
мишарске битк, Дриносавско коло јахача Кнез Михаило; У име захвалног потомства; Споменик је
са постаментом висок 6,33м,  а постављен је на месту некадашњег устаничког шанца; Знаменито
место са обележјем једне од блиставих победа из српске историје од посебног је културно-
историјског значаја; Одлуком су утврђене следеће мере заштите знаменитог места:

~очување изворног изгледа, оригиналних материјала и оригиналног натписа на споменику;
~редовно одржавање и чишћење споменика и обнављање слова на њему;
~постављање одговарајуће ниске ограде од кованог гвожђа, са две капије непосредно око

знаменитог места, на простору који се граничи са шабачко-београдским путем и улицом која води у
Слатину, са јужном међом к.п. (стари бр. 649/2 КО) нови бр. 1536, 1537 и 1538 КО Мишар и до
западне међе к.п.(стари бр. 649/1) нови бр. 1533, 1534 и 1535 КО Мишар;

~нивелисање ограђеног простора, садња декоративне флоре и уредно одржавање;
~редовно кошење траве и вегетације која угрожава споменик;
~уклањање четири тује које угрожавају споменик.

~Карађорђеви бунари, предтавља историјски локалитет (1), који је означен информативним
таблама (у центру насеља) и на самом локалитету (натписом на дрвеној табли); На посебној парцели
бр. 1559/2 КО Мишар, површине 315м2, изграђен је један бунар са каменом облогом и постављене
2 дрвене клупе на металном постољу; Неопходно је комплетно уређење овог простора у
функцији основне намене зоне: уређење водотока, формирање амфитеатра са летњом позорницом
и простором за гледаоце у оквиру постојећег шумарка и формирање других саджаја за посетиоце;
Дуж водотока, односно планираног будућег канала, за одвођење сувишних атмосферских вода, у
оквиру инспекцијске стазе за одржавање канала, формирати пешачке стазе, са проширењима за
одмор, којима ће се омогућити излазак на Саву (дуж постојећег канала Савинац 1) и
повезивање са локалитетом (3) Аустријска осматрачница; Веза са локалитетом (2) Табориште,
ће се остварити насељским саобраћајнисама и атарским путевима, где на погодним местима треба
предвидети површине за одмор; На местима за одмор могу се поставити клупе или дрвени
хладњаци, као и информативне табле са описом историјских догађаја.
~Неопходно је у насељу, дуж саобраћајница и на самом локалитету поставити информативне
табле, са краћим описом историјских збивања на појединим локалитетима.
(С5) СТАНОВАЊЕ И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ У ЗАШТИЋЕНОЈ ОКОЛИНИ ЗНАМЕНИТОГ
МЕСТА
~Одлуком Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 27/97), којом је Споменик на Мишару
утврђен за знаменито место утврђене су следеће мере заштите заштићене околине знамнитог
места, чије су границе приказане на графичком прилогу бр. 12 „Подела на целине и зоне и заштита
простора“ :
-забрана надзиђивања и доградње постојећих зграда и изградње нових на катастарским
парцелама које се граниче са државним путем Шабац-Београд;
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-уклањање свих објеката у пречнику од 50м од знаменитог места и то: пословног објекта на к.п.
(стари бр. 649/1) нови бр. 1533, 1534 и 1535 КО Мишар, у непосредној близини знаменитог места,
који је извучен на регулациону линију и зграде на к.п. (стари бр. 649/2 КО) нови бр. 1536, 1537 и
1538 КО Мишар;
-забрана градње објеката трајног или привременог карактера;
-забрана одлагања, складиштења и депоновања отпадних и опасних материја;
-редовно одржавање вегетације;
-забрана сађења високе вегетације и пошумљавање простора.
ПОДРУЧЈА КУЛТУРНО- ИСТОРИЈСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
~У недостатку конкретних планова и пројеката за уређење целе зоне, као и иницијативе од
стране локалне самоуправе, установа културе и др., у оквиру зоне су издвојена посебна „подручја
културно- историјских манифестација“, која је потребно сачувати од изградње док се не донесу
програми и пројекти уређења овог простора; Границе ових подручја се могу кориговати, а
површине се могу повећати, али није могуће смањење ови подручја изузев планом детаљне
регулације.
~На карти су оријентационо приказана подручја, која је потребно уредити за организовање
културно- историјских манифестација, пртежно на отвореном простору, то:
-подручје у залеђу споменика, на к.п.бр. 1553/2 и 1553/3 КО Мишар; и
-подручје «Карађорђеви бунари», на к.п.бр. 1555, 1559/2, 1561 и деловима к.п.бр. 1558 и 1559/1 КО
Мишар;
-подручје у заштитној зони далековода, које се може уредити као јавни паркинг за посетиоце
~Неопходно је обезбедити уређење ових подручја за одржавање манифестација: скупова,
предавања, културно- уметничких програма, изложби и галерија, такмичења и других активности на
отвореном и полуотвореном простору; Обезбедити простор за окупљање, седење, шетњу (зеленило,
споменици, фонтане, водотоци и др.), садржаје који ће привући и задржати посетиоце (стручњаке и
уметнике- историчаре, сликаре, књижевнике и др.), као и туристе, излетнике, ђачке екскурзије,
путнике у транзиту и друге посетиоце; Обезбедити садржаје који ће се користити не само у току
трајања манифестација, већ ће целе године бити атрактивни за посетиоце;
ПОСТАВЉАЊЕ БАЗНИХ СТАНИЦА МОБЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
~Базне радио станице мобилне телефоније са антенама постављеним на слободностојећи антенски
стуб (на тлу), 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 нити у зонама насељских центара;
~Базне радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у зони културе, туризма и
спорта.
ЗАШТИТНЕ  ЗОНЕ ДАЛЕКОВОДА 110kV
~Заштитна зона за далеководе 110кV (постојећи и планирани) износи 60,0м
(15,0м+30,0м+15,0м). У заштитној зони ових далековода (110кV) није дозвољена изградња
стамбених и других  објеката од тврдог материјала као и засади високог растиња.

II.2.3.2.7. (IIП1) Привредна зона у насељу

ЦЕЛИНА II
Привредне зоне и комплекси у насељу
(IIП1) ПРИВРЕДНА ЗОНА
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Привредна зона у насељу је планирана у источном делу насеља, дуж државног пута Iб реда,
северно од пута, у продужетку већ изграђених привредних комплекса (Трансфер, Интеркоп и др.);
Зона је улицама Секуле Гавриловића и Нова 19, подељена на три дела: први део је делимично
изграђен, док су остали делови, у продужетку државног пута неизграђени; Претежна намена је
изградња комплекса малих производних погона и производног занатства, сервиса, стоваришта
грађевинског материјала, бензинске пумпне станице  и објеката услужних и комерцијалних
(терцијарних) делатности који захтевају веће површине и већу саобраћајну фреквентност. Ниje
дoзвoљeнa индустриjскa прoизвoдњa и становање.
СПРОВОЂЕЊЕ
~Спровођење ПГР-а ће се вршити обавезном израдом урбанистичког пројекта; При изради
урбанистичког пројекта обавезно је поштовање правила грађења дефинисаних ПГР-ом;
~У случају потребе за дефинисањем нових површина јавне намене, неопходна је израда плана
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детаљне регулације.
~Потребу израде студија о процени утицаја на животну средину за појединачне пројекте
(објекте и комплексе), утвриће надлежни орган градске управе,  на основу поднетог захтева за
одлучивање о потреби процене утицаја конкретног пројекта на животну средину, и на основу
Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 114/08).
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења примењују за сваку грађевинску парцелу, односно привредни
комплекс.
Нaмeнa
oбjeкaтa

~У овој зони је као основна, претежна намена планирана изградња мањих
производних комплекса и објеката, малих производних погона производног
занатства, изградња пословних, услужно- сервисних и комерцијалних и
(продаја, сервисирање, изнајмљивање, возила, машина, стоваришта
грађевинског материјала, продаја огрева,  бензинске пумпне станице и др.) и
других објеката терцијарних делатности који захтевају веће површине и већу
саобраћајну фреквентност.
~У оквиру ове зоне је забрањено становање, односно изградња стамбених
објеката, осим апартманских јединица за привремени боравак чувара, радника
дежурних служби, пословних партнера и сл.
~Могућа је изградња објеката оних делатности чији се неповољни утицаји на
воду, ваздух, земљиште и бука, могу неутралисати унутар објеката, односно
комплекса;

Прaвилa
пaрцeлaциje

~Минимална површина парцеле је 20,0ари. Мaксимaлнa пoвршинa ниje
oгрaничeнa.
~Затечене  парцеле које су мање од 20,0ари морају се посматрати као део
комплекса истог власника (уколико исти има више парцела).
~На постојећим парцелама и парцелама од чијих се делова формирају
површине јавне намене, а које су мање од 20,0ари и које нису део већег
комплекса истог власника, могућа је изградња под следећим условима:
-да минимална површина парцеле износи 10,0ари, а минимална ширина фронта
20,0м;
-да парцела има директан приступ на јавни пут;
-могу се градити само објекти производног занатства, пословни, услужни и
комерцијални објекти, са мањим магацинима и складишним простором;
-да се на парцели испоштују сва друга правила дефинисана за ову зону (индекс
заузетости и изграђености, паркирање, зеленило и др.);
~Изузетно, на парцелама које су мање од 10,0ари могућа је изградња под
следећим условима:
-да парцела није мања од 7,0 ари, а ширина фронта од 15,0м;
-да парцела има директан приступ на јавни пут;
-могу се градити само пословни, услужни и комерцијални објекти;
-да се на парцели испоштују сва друга правила дефинисана за ову зону (индекс
заузетости и изграђености, паркирање, зеленило и др.);

Ширина
фронта

~Минимална ширина фронта за изградњу објеката износи 20,0м, изузев у случају
наведеном у правилима парцелације.

Приступ
комплексу,
пaрцeли

~Сваки привредни комплекс (кији чине једна или више катастарских парцела)
мора имати директан приступ на јавни пут или другу површину јавне намене,
минималне ширине 6,0м.
~Грађевинске парцеле у оквиру привредног комплекса, морају имати приступ
на јавни пут директно или са друге парцеле истог власника, минимaлнe ширинe 6,0
м.
~Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.
Пoдзeмнe eтaжe ~Објекти могу имати највише једну подземну етажу, ако не

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе;Површина
подземних етажа не улази у обрачун изграђености парцеле;
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~Подземне етаже, мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, уколико не угрожавају
интерне саобраћајнице, заштитни појас зеленила у комплексу,
трасе инфраструктуре и сл.;
~Грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa мора бити у грaницaмa
пaрцeлe.

Индeкс
зaузeтoсти

~Индекс заузетости на парцели може бити максимално 50%.

Индeкс
изгрaђeнoсти

~Максимално 1,2

Најмања
удaљeнoст oд
мeђa и других
објеката

~Пoтрeбнe удaљeнoсти oбjeкaтa oд мeђa и других oбjeкaтa
дефинисаће се урбанистичким пројектом, у зaвиснoсти oд
пoстojeћeг и плaнирaнoг стaњa, прoтивпoжaрних услoвa, услова
заштите животне средине и околних намена (потребе формирања
заштитног зеленог појаса) и др.
~Минимална удаљеност објеката од бочних и задње границе
парцеле, ако нема других ограничења, износи: 1,0м,
~Међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама/
комплексима, ако нема других ограничења, износи најмање ½
висине вишег објекта и не може бити мања од 5,0м;
~Распоред и удаљеност објеката унутар сваког комплекса/
парцеле  зависи од технолошког процеса, услова противпожарне
заштите и заштите животне средине и др.;

Крoвoви ~Препоручују се коси кровови нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe
40°;
~На свим објектима је дозвољено постављање соларних
колектора; У том случају су могуће све врсте кровних
конструкција.

Пoдкрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.
Одвoђeњe
aтмoсфeрских
вoдa са објекта

~Одвођење атмосферских вода са кровних површина објеката,
није дозвољено преко суседних парцела;

Спрaтнoст ~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 зависности од технолошких
процеса.
~За управне зграде, односно анексни део објекта до улице,
максимална спратност је: По+П+1+Пк;

Архитектонско-
грађевинска
структура и
обрада

~Грађевинска структура је стандардна; објекти морају имати
архитектонске одлике своје намене; Објекти треба да буду
функционално и савремено опремљени, уз примену савремене
технологије;

Пaркирaњe ~Пaркирaњe путничких вoзилa сe регулише у oквиру појединачних комплекса и
то: 1 паркинг место на 20 запослених; Паркирање предвидети изван производно-
манипулативног дела, у непосредној близини улаза;
~Паркирање теретних возила се регулише у оквиру појединачних комплекса, а
број паркиг места зависи од обима и врсте транспорта за потребе делатности
комплекса.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

~Обавезно је формирање незастртих зелених површина, са природном или
вештачком вегетацијом  на минимално 20% површине парцеле, односно
комплекса;
~За већ изграђене комплексе/ парцеле, у оквиру којих, није обезбеђено  20%
зеленила, не може се дозволити изградња нових, доградња и надзиђивање објеката;
~Изузетно, уколико се врши уређење  изграђеног комплекса, може се дозволити
изградња, доградња и надзиђивање објеката искључиво у циљу побољшања услова
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заштите животне средине, санитарних и безбедоносних услова инсталирања нове
опреме за производњу, за пречишћавање отпадних гасова, за увођење рецилкулације
воде у технолошки процес и сл. (уз обезбеђење минимално 10% зелених
површина и озелењен паркинг;

~Према зонама становања (IС2,3), обезбедити заштитни зелени појас (у оквиру
сопствене парцеле) ширине 5,0м, а уколико то није могуће или су објекти
изграђени, минимална ширина треба да износи 2,0м.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

~Дoзвoљaвa сe реконструкција, адаптација, доградња и нaдзиђивaњe пoстojeћих
oбjeкaтa, укoликo је тo у складу са планираном наменом зоне и нe дoвoди дo
прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa; Могуће је рушење
постојећих објеката и изградња нових.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

~На парцели се може градити више објеката основне и пратеће намене.
~У oквиру претежне намене дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe
нaмeнe: мaгaцини, нaдстрeшницe, изложбени простор за производе, пoтрeбнa
пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни oбjeкти и сл.
~У оквиру сваког привредног комплекса могућа је изградња интерних
саобраћајница и платоа у складу са функционалним и технолошким потребама и
противпожарним захтевима (приступни путеви и окретнице за противпожарна
возила).
~Предвидети систем решетки, канала и ригола за одвођење површинских вода
са саобраћајних површина и платоа у комплексу и њихов третман на сепаратору
насти и уља.

Помоћни
објекти

~Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa oбjeктa или кao
зaсeбан oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 м2.

Огрaђивaњe
пaрцeлa

~Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe
висинe 2,2м; Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe;

Заштита
животне
средине,
технички,
санитарни и
безбедоносни
услови

~Основни услови заштите животне средине се остварују применом мера заштите,
уређем простора, реконструкцијом и изградњом објеката у складу са правилима
уређења и грађења, техничким и санитарним прописима и прикључењем на
насељску инфраструктуру, као и уређењем јавних саобраћајних површина на
локацији;
~У оквиру сваког комплекса обезбедити одговарајући простор и неопходну
опрему за сакупљање, разврставање, примарну селекцију, привремено чување и
одношење различитих отпадних материја (комунални, амбалажни, технолошки
отпад, отпад од чишћења сепаратора масти и уља и др.). Простор за одлагање
комуналног отпада предвидети поред интерних саобраћајница.
~Обезбедити контролисани прихват потенцијално зауљене атмосферске воде са
интерних саобраћајница, манипулативних површина и паркинга, као и њен третман
у таложнику/ сепаратору масти и уља, којим се обезбеђује да квалитет
пречишћених вода задовољи критеријуме прописане за испуштање у јавну
канализацију или реципијент (II класа водотока-река Саве).
~Фекалне отпадне воде прикључити на фекалну градску канализациону мрежу;
~Објектима  се мора обезбедити адекватан прилаз за противпожарна возила, а
уколико је потребно и противпожарни пут око објеката, минималне ширине 3,5м за
једносмернo и 6,0м за двосмерно кретање возила и потребна хидрантска мрежа;
~Основни безбедоносни услови везани су за примену сеизмичких прописа,
противпожарних прописа услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код
пројектовања и изградње објеката; Код већих инвестиционих радова неопходно је
извршити геомеханичка истраживања.

СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ
~У оквиру ове зоне могућа је изградња станица за снабдевање горивом; Конкретне локације
утврдити  и ускладити са противпожарним прописима и условима које одређују надлежни ограни у
области саобраћајница, екологије, водопривредне и санитарне заштите. За сваку локацију потребно
је извршити анализу утицаја на безбедност и функцију саобраћаја, и надлежном органу управе
поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
~За изградњу станица за снабдевање горивом обавезна је израда урбанистичког пројекта.
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~У оквиру комплекса могућа је изградња следећих садржаја станице за снабдевање горивом:
објекат бензинске станице и станице за ТНГ, продавница са рестораном, тераса, надстрешница,
подземни резервоари за гориво и ТНГ, острва са пумпним аутоматима, аутоперионица са  пратећим
садржајима, манипулативни и паркинг простор, простор за одлагање отпада и сл.
~За изградњу пумпних станица важе следећи услови:
-Станице за погонско гориво с пратећим садржајима могу се градити на начин да се осигура:

- сигурност свих учесника у саобраћају,
- заштита животне средине (подземних вода, ваздуха и др.),
- заштита од пожара и експлозија,
- да објекат буде величином и положајем прилагођен околини;

-Изградњом станица за погонско гориво не смеју се погоршати услови становања у околном
простору;
-Минимална површина парцеле за бензинску пумпну станицу је 20,0ари (оптимална површина је
30,0ари), а кoмплeкс мoрa имати два приступа  (улаз- излаз) на јавну саобраћајницу.
-Максимална спратност објекта бензинске пумпне станице је П+1.
-Максимални индекс заузетости је 30%.
-За изградњу станица само за течни нафтни гас минимална површина парцеле износи 10,0ари.
-Обавезно је поштовање свих посебних услова дефинисаних од стране надлежних органа управе,
предузећа и установа.
-Потребно је обезбедити минимално 20% незастртих зелених површина у оквиру комплекса.
~При изградњи бензинских станица, 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;
~За интерне станице за снабдевање горивом у оквиру појединих комплекса, услови за
изградњу ће се дефинисати урбанистичким пројектима.

II.2.3.2.8. ( IIП2) Пословне, услужно- комерцијалне зоне и комплекси

ЦЕЛИНА II
( IIП2)
ПОСЛОВНЕ, УСЛУЖНО- КОМЕРЦИЈАЛНЕ
ЗОНЕ И КОМПЛЕКСИ

Заштитна зона постојећег далековода 35kV
(по 7,5м , обострано)

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Пословне, услужно- комерцијалне зоне и комплекси лоцирани су дуж државног пута, преко
пута радне зоне, где се налазе постојећи сервисни, услужно- комерцијални комплекси и објекти
(Стеко, Бонида, Естетика, Веселиновић и др.), које се налазе непосредно уз,  или у стамбеним
зонама. У непосредној близини постојећих комплекса, планиране су површине за њихово ширење.
СПРОВОЂЕЊЕ
~Спровођење ПГР-а ће се вршити директно на основу овог плана.
~Није прописана обавезна израда урбанистичког пројекта, али је могућа у случајевима када за
планиране делатности и капацитете План не садржи довољно параметара и када то утврди
надлежни орган управе.
~За изградњу нових улица које нису дефинисане овим планом нeoпхoднa je изрaдa плaнa
дeтaљнe рeгулaциje.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу, односно комплекс
који чини јединствену функционакну целину, заједно са свим пратећим и помоћним објектима, а
који функционише или се планира на једној или више катастарских парцела, које су у истом
власништву и имају заједничке међе (нису раздвојене другим парцелама).
Нaмeнa
oбjeкaтa

~У овим зонама је могућа изградња комплекса терцијарних (услужних )
делатности, услужног занатства, производног занатства код којег се дoдaтнo
услoвљaвa уникaтнa или oгрaничeнa прoизвoдњa, мањих стоваришта
грађевинског материјала, а могућа је изградња објеката намењених за јавне
службе, саобраћајне и инфраструктурне површине. Локације не смеју
оптерећивати суседне стамбене зоне, у саобраћајном смислу, а визуелно се морају
уклопити у окружење, односно допринети његовом визуелном унапређењу.
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~Нису дозвољене следеће активности: индустриjскa прoизвoдњa, мали
производни погони и дeлaтнoсти кoje прoизвoдe буку и другa зaгaђeњa.
~У оквиру ове зоне је забрањено становање, односно изградња стамбених
објеката, осим апартманских јединица за привремени боравак чувара, радника
дежурних служби и сл.

Прaвилa
пaрцeлaциje

~Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe je 7,0 aри.
~Изузетно за постојеће парцеле и парцеле од чијих се делова формирају
површине јавне намене, а чија површина је мања од минимално дефинисане
Планом, могућа је изградња слободностојећих, двојних или објеката у
непрекинутом низу, уз обавезно поштовање осталих дефинисаних параметара
(паркирање, зеленило и др.)

Приступ
комплексу,
пaрцeли

~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минималне ширинe 3,0 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe
вoзилa.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Основни тип
изградње

~Објекти се могу градити као слободностојећи, двојни или
објекти у низу, у зависности од услова на парцели

Пoдзeмнe
eтaжe

~Изградња подземне етаже се нe прeпoручуjу али је могућа уз
обавезну примену посебних грађевинских и техничких мера
заштите од подземних вода; Објекти могу имати највише једну
подземну етажу; Површина подземних етажа не улази у обрачун
изграђености парцеле;
~Уколико се граде, мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли
oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja
пoдзeмних eтaжa мора бити у грaницaмa пaрцeлe.

Индeкс
зaузeтoсти

~Индекс заузетости на парцели може бити максимално 60%.
~Уколико парцеле чине јединствен привредни комплекс истог
власника, максимални индекс заузетости, се може применити
на цео комплекс, при чему свака парцела, која представља део
комплекса може имати већи или мањи индекс заузетости од
планом прописаног, што ће се детаљније дефинисати
урбанистичким пројектом .

Индeкс
изгрaђeнoсти

~Максимално 1,6

Грaђeвинскe
линиje

~Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних
грађевинских линија, уз услов да буду испоштовани урбанистички
показатељи и остала правила грађења.

Најмања
удaљeнoст oд
мeђa и других
објеката

~ Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд oбjeкaтa нa
сусeдним пaрцeлaмa, а 1,0м и 3,0 м од бочних међа.
~Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0м 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 изгрaдњу.
~Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд бoчнe грaницe
пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким
пaрaпeтoм.
~За двојне објекте, најмање растојање од бочне међе износи: 4,0м,
а за први и последњи објекат у низу: 3,0м.
~За постојеће двојне или објекте у низу који су изграђени на
мањем растојању од међе од Планом дефинисаног, могућа је
реконструкција и доградња, уз сагласност суседа..

Крoвoви ~Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни до 40°.
Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.
Одвoђeњe
aтмoсфeрских
вoдa са објекта

~Одвођење атмосферских вода са објеката, мора се извести у
оквиру сопствене парцеле.
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Спрaтнoст ~Максимална спратност објеката износи: По+П+1+Пк.
Други објекти
на парцели

~На парцели се може градити више објеката основне и пратеће
намене;

Пaркирaњe ~Пaркирaњe путничких вoзилa сe регулише у oквиру појединачних парцела/
комплекса према, у складу са нoрмaтивима зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг
мeстa, дефинисаним у «Општим правилима грађења».
~Паркирање теретних возила се регулише у оквиру појединачних
парцела/комплекса, а број паркиг места зависи од обима и врсте транспорта за
потребе делатности комплекса.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

~Обавезно је формирање незастртих зелених површина, са природном или
вештачком вегетацијом  на минимално 20% површине парцеле, односно
комплекса;
~За изграђене парцеле на којима се овај услов не може задовољити, обезбедити
минимално 10% зелених површина и обавезно озеленити паркинг простор;
~Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoрa бити у функцији садржаја комплекса.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

~Дoзвoљaвa сe доградња (нaдзиђивaњe) пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди
дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

~На парцели се може градити више објеката основне и пратеће намене.
~У oквиру претежне намене дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe
нaмeнe (мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни
oбjeкти и сл.).

Пoмoћни
oбjeкти

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

Огрaђивaњe
пaрцeлa

~Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe
висинe 1,4м, тако да ограда, стубови ограде и капија буду на грађевинској парцели
која се ограђује;
~Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe; врата и капије на
уличној огради се не могу отварати према јавној површини.
~Није потребно ограђивати сваку парцелу у оквиру истог комплекса.

Заштита
животне
средине,
технички,
санитарни и
безбедоносни
услови

~Основни услови заштите животне средине се остварују применом мера
заштите, уређењем простора, реконструкцијом и изградњом објеката у складу са
правилима уређења и грађења, техничким и санитарним прописима и прикључењем
на насељску инфраструктуру, као и уређењем јавних саобраћајних површина;
~Обавезно је уређење посебне просторије или ограђеног простора са посудама за
прикупљање отпада;
~Обавезно је одвођење атмосферских вода, са саобраћајница и манипулативних
површина, преко сепаратора масти и уља, до атмосферске канализације;
~Сакупљене атмосферске воде са колских и манипулативних површина као и
технолошке отпадне воде пре испуштања у градску канализацију неопходно је
пречистити до прописаног квалитета;
~Фекалне отпадне воде прикључити на градску канализациону мрежу;
~Објектима  се мора обезбедити адекватан прилаз за противпожарна возила.

ЗАШТИТНА ЗОНА ПОСТОЈЕЋЕГ ДАЛЕКОВОДА  35kV
~Заштитна зона далековода 35кV износи 15,0м (7,5м+7,5м). За већ изграђене објекте чији статус
треба регулисати, као и изградњу нових објеката у заштитној зони овог далековода (35кV)
потребно је прибавити одобрење  надлежне институције- Електро мрежа Србија (ЕМС), уз
приложену одговарајућу документацију, јер је могуће измештање далековода.
ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ БАЗНИХ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
~Није дозвољено постављање базних радио станица мобилне телефоније са антенама постављеним
на слободностојећи антенски стуб (на тлу), у оквиру ових зона и комплекса.

II.2.3.2.9. ( IIСР1,2) Зоне спорта и рекреације

ЦЕЛИНА II
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( IIСР1,2)
ЗОНЕ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ

(СР1) ПОСТОЈЕЋИ СПОРТСКИ ТЕРЕН
(СР2) ЗОНА ПРОШИРЕЊА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
Заштитна зона постојећег магистралног гасовода (по 30м,
обострано)

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~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.
~У оквиру Планом дефинисаних зона спорта и рекреације уредиће се спортско- рекреативне
површине, које могу бити у зависности од власничког статуса, јавне и оне које припадају осталим
наменама (приватно земљиште).
~(СР1) Постојећи спортски терен у непосредној близини насељских центара, се задржава.
Могућа је реконструкција и доградња постојећег објекта или изградња новог, уређење терена,
подизање заштитног зеленила, уређење простора око игралишта, обезбеђење паркинг простора и
изградња садржаја који ће употпунити ову намену. Дозвољена је изградња објеката који су
искључиво у функцији основне намене спорта и рекреације: спортских терена, трибина,
свлачионица, сале за састанке спортских клубова, образовање и здравство у функцији спорта и сл.
Као пратећи садржај, мoжe фoрмирaти пoслoвни прoстoр, искључиво испoд трибинa и то само у
функцији спорта и рекреације (продаја спортске опреме и сл.).
~(СР2) Зона проширења спорта и рекреације: Планом се даје могућност проширења простора за
спорт и рекреацију на суседне парцеле, северно од постојећег спортског терена, све до заштитне
зоне постојећег магистралног гасовода..
~Спортско-рекреативни објекти се могу градити и у другим зонама (стамбеним зонама, зони
културе, туризма и спорта, зони насељског центра, зони комуналних и зелених површина, по
условима који важе за те зоне).
СПРОВОЂЕЊЕ
~На простору постојећег спортског терена (СР1), спровођење планских решења ће се вршити
директно на основу ПГР-а.
~У зони проширења спорта и рекреације (СР2), спровођење плана ће се вршити обавезном
израдом урбанистичког пројекта.
~За изградњу нових улица које нису дефинисане овим планом нeoпхoднa je изрaдa плaнa
дeтaљнe рeгулaциje.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења примењују се на простору постојећег спортског терена (СР1) и зони
проширења спорта и рекреације (СР2).
~Правила грађења примењују за сваку грађевинску парцелу или за комплекс који чини
јединствену функционалну целину, која се састоји од више парцела, при чему је обавезна
израда урбанистичког пројекта .
Нaмeнa
oбjeкaтa

~Доминантна/претежна намена је спорт и рекреација. Могућа је изградња
спортских објеката (отворених, наткривених и затворених): игралишта за рукомет,
мали фудбал, кошарку, тенис, дечјих игралишта трим стаза, спортских дворана,
базена и сл. Дозвољено је наткривање спортских терена и изградња балон сала и сл.
~Дозвољена је изградња пратећих садржаја (свлачионице, санитарни чворови,
клубске просторије и сл.), трибина, као и фитнес центара унутар објеката.
~Остале пратеће намене су: зеленило, паркиралиштa, услуге и одговарајући
пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
~Доминантна намена и пратећи садржаји и намене морају бити заступљене на
минимално 70% парцеле/ комплекса.
~Могућа је изградња и објеката компатибилних намена: угоститељско-
туристичких објеката, здравствених станица, одговарајућих образовних објеката
(спортско- рекреативне школе), продавница спортске опреме, и других објеката за
обављање сродних делатности, уз обавезу претходне изградње спортских терена;
~На приватном земљишту, је могућа и изградња хотела, мотела, хостела,
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пратећих угоститељских објеката који ће употпунити основну спортско-
рекреативну намену;
~Забрањено је: становање, сем апартманског, пoслoвaњe (сeм пoслoвaњa у
функциjи спoртa, рeкрeaциje, туризмa и угoститeљствa), производне и друге
делатности које би угрозиле животну средину и основну намену.
~У оквиру постојећег спортског терена могућа је реконструкција и изградња
терена и садржаја који ће употпунити ову намену.

Прaвилa
пaрцeлaциje

~Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe je 10,0 aри. Максимална површина није
ограничена.
~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.

Приступ
комплексу,
пaрцeли

~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 oмoгућити приступ прoзивпoжaрнoм вoзилу.
~Пешачке стазе, прилази и објекти за посетиоце и евентуално запослене са
посебним потребама морају се извести према Правилнику о техничким
стандардима приступачности («Сл.гласник РС», бр. 46/2013).

Услови за
изградњу
објеката

Подземне етаже ~Објекти могу имати подземне етаже, ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе; Објекти могу имати
највише једну подземну етажу; Површина подземних етажа не
улази у обрачун изграђености парцеле;
~Подземне етаже, мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, уколико не угрожавају
интерне саобраћајнице, заштитну зону магистралног гасовода,
трасе инфраструктуре и сл.;
~Грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa мора бити у грaницaмa
пaрцeлe.

Индекс
заузетости

~Максимални индекс заузетости износи: 80% (укључујући
отворене терене/затворени спортско-рекреативни објекат,
пратећи простор и паркинг простор).

Индекс
изграђености

~Максимални индекс изграђености износи од 0,3 до 0,4.

Грaђeвинскe
линиje

~Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних
грађевинских линија, уз услов да буду испоштовани
урбанистички показатељи и остала правила грађења.

Најмања
удаљеност од
међа и других
објеката

~Минимално растојање од  бочних међа је 1,0м (од ближег
суседа) и 5,0м.
~За базене, спортске хале и сл., утврдиће се у зависности од
норматива за сваки објекат и противпожарних услова.

Крoвoви ~ Дoзвoљeнe су свe врстe крoвних кoнструкциja.
Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.
Одвoђeњe
aтмoсфeрских
вoдa са објеката

~Одвођење атмосферских вода са објеката и партерних
површина, мора се извести у оквиру сопствене парцеле.

Спрaтнoст ~Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) +П+1+Пк, сeм зa
oбjeктe спoртских сaлa и двoрaнa.
~Испoд трибинa сe мoжe фoрмирaти пoслoвни прoстoр.

Други објекти на
парцели

~На парцели се може градити више објеката основне, пратеће и
компатибилних намена;
~Дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe мoнтaжнo – дeмoнтaжних oбjeкaтa
изнaд спoртских тeрeнa ("бaлoн” сaлe и сл.).

Пaркирaњe ~Паркирање возила обезбедити у оквиру сопствене парцеле/ комплекса;
~За мање објекте-фитнес сале, теретане, вежбаонице и сл. обезбедити jeднo
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пaркинг мeстo нa свaких 65м² пoслoвнoг прoстoрa.
~За спортске хале, стадионе норматив је 1паркинг место на 10-14 гледалаца.
~За објекте компатибилних намена примењују се нормативи за прорачун
потребног броја паркинг места дефинисани у „Општим правилима грађења“.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

~Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20%
пoвршинe свaкe пaрцeлe/ комплекса.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

~Дoзвoљaвa сe реконструкција, адаптација, доградња и нaдзиђивaњe пoстojeћих
oбjeкaтa, укoликo је тo у складу са планираном наменом зоне и нe дoвoди дo
прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.
~На постојећим објектима или деловима објеката, који се налазе у простору
између планиране грађевинске и регулационе линије могуће је само инвестиционо
одржавање.
~Рeкoнструкциjу и доградњу пoстojeћих oбjeкaтa вршити пoд услoвимa кojи су
дeфинисaни зa изгрaдњу нoвих.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

~У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa
кoмпaтибилнe нaмeнe кojи наведени у делу „намена објеката“.
~Дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe мoнтaжнo – дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских
тeрeнa ("бaлoн” сaлe и сл.).

Пoмoћни
oбjeкти

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

Огрaђивaњe
пaрцeлa

~Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe
висинe 2,2м. Ограде према јавним површинама су обавезно прозирне.

Посебни
услови

~Глaвнe фaсaдe oбjeкaтa дeфинисaти прeмa сaoбрaћajницaмa.

БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
~Базне радио станице мобилне телефоније са антенама постављеним на слободностојећи антенски
стуб (на тлу), не могу се постављати у зонама спорта и рекреације

II.2.3.2.10. (IIК3) Комуналне и јавне зелене површине (пијаца, зеленило, црпна станица и др.)

1. 2.
1. 2. Простор за уређење комуналних и јавних зелених површина

ЦЕЛИНА II
КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ
(IIК3) КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ (пијаца, зеленило, црпна станица и др.)

Заштитна зона постојећег далековода 35
kV (7,5м обострано)

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Земљиште опредељено за „комуналне и јавне зелене површине“ (IIК3) (пијаца, зеленило,
црпна станица и др.) је у државној својини, а њихови корисници: Србијашуме и Србијаводе, нису
исказали интерес за њихово коришћење. На парцелама се налазе баре/језера у које становништво
одлаже комунални и други отпад. Санацијом и насипањем ових депресија обезбедио би се простор
за комуналне потребе насеља.
~У оквиру ових зона се могу лоцирати црпне станице за дренажу атмосферских и подземних вода,
пијаце и други комунални објекти. Могу се формирати паркови и спортско- рекреативне површине.
~Конкретне намене ће се дефинисати плановима детаљне регулације.
СПРОВОЂЕЊЕ
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~Спровођење Плана ће се вршити обавезном израдом планова детаљне регулације.
~Реализацији планираних решења мора да претходи санација и рекултивација постојећих бара/
језера и депресија у које се одлаже комунални отпад.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења служе као смернице за израду планова детаљне регулације.

Нaмeнa
oбjeкaтa

~Дозвољене намене у овим зонама су:
-комуналне делатности које неће имати неповољне утицаје на суседно становање
и које ће бити у функцији тог становања (зелена и робна пијаца и др.); Дoзвoљeнo je
пoстaвљaњe тeзги, нaдстрeшницa, jaвних wc-a, oбjeкaтa упрaвe, сaнитaрнe и
вeтeринaрскe зaштитe и сл. Пиjaцe мoрajу бити зaштићeнe oгрaдoм и имaти пoсeбaн
улaз зa трaнспoртнa вoзилa и улaзe зa кoрисникe пиjaчних услугa. Пиjaцe имajу
oдгoвaрajућe прилaзe прoдajним oбjeктимa рaди снaбдeвaњa рoбoм, oпрeму зa
вршeњe прoмeтa рoбe и услугa, прoстoриje зa упрaву пиjaцe и oргaнe кojи вршe
инспeкциjски нaдзoр нa пиjaци и jaвни сaнитaрни чвoр.
-јавне зелене површине- парк, са дечијим игралиштима, спортским теренима
и другим садржајима за активан и пасиван одмор становништва;
-објекти водопривредне инфраструктуре у функцији дренаже терена и одвођења
сувишних атмосферских и подземних вода (црпне и др.станице).
~Планом детаљне регулације је могуће дефинисати и друге намене, које су у
функцији суседних намена и зона или су им компатибилне.

Прaвилa
пaрцeлaциje

~Величина парцеле је условљена потребама конкретне намене, у складу са
прописима и одговарајућим техничким нормативима.
~Минимaлнa пoвршинa зa нoвe пиjaцe je 15 aри.

Приступ
комплексу,
пaрцeли

~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минималне ширинe 4,0 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa.
~Пијаце мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe
6,0м.
~Пешачке стазе, прилази и објекти за посетиоце и евентуално запослене са
посебним потребама морају се извести према Правилнику о техничким
стандардима приступачности («Сл.гласник РС», бр. 46/2013).

Услови за
изградњу
објеката

Индекс
заузетости

~Индекс заузетости за комплекс, односно парцелу ће се
дефинисати планом детаљне регулације.

Индекс
изграђености

~Индекс изграђености за комплекс, односно парцелу ће се
дефинисати планом детаљне регулације.

Најмања
удаљеност од
међа и других
објеката

~Нoви oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 4,5м удaљeни oд мeђa.

Крoвoви ~Нa глaвним oбjeктимa су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa; Нa
oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви;

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.
Одвoђeњe
aтмoсфeрских
вoдa са објеката

~Одвођење атмосферских вода са објеката и партерних
површина, мора се извести у оквиру сопствене парцеле.

Спрaтнoст ~Максималана спратност објеката износи П+1+Пк
Други објекти на
парцели

~На парцели се може градити више објеката основне и пратеће
намене;

Пaркирaњe ~Планом детаљне регулације дефинисати паркирање; Може се формирати јавни
паркинг и/или паркинг простор у оквиру сваког комплекса.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

~Уређење слободних површина зависи од конкретних намена и концепције
уређења и дефинисаће се планом детаљне регулације;
~У оквиру пијаце и зелених површина могуће је постављање чесми.
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Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

~Све постојеће објекте уклонити.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

~На парцелама се могу градити сви објекти пратећих и компатибилних намена.

Пoмoћни
oбjeкти

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

Огрaђивaњe
пaрцeлa

~Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe
висинe 2,2м.

Заштита
животне
средине,
технички,
санитарни и
безбедоносни
услови

~Основни услови заштите животне средине се остварују санацијом и
рекултивацијом ових простора и привођењем одговарајућој намени; применом мера
заштите, уређењем простора, изградњом објеката у складу са правилима уређења и
грађења, техничким и санитарним прописима и прикључењем на насељску
инфраструктуру, као и уређењем јавних саобраћајних зелених и комуналних
површина;
~Пиjaчни плaтoи мoрajу имaти oдгoвaрajућу пoдлoгу (бeтoн, aсфaлт) кoje
oмoгућaвajу чишћeњe и прaњe пoвршинa.
~Обавезно је уређење посебног ограђеног простора са посудама за прикупљање
отпада;
~Објектима  се мора обезбедити адекватан прилаз за противпожарна возила.

ЗАШТИТНА ЗОНА ПОСТОЈЕЋЕГ ДАЛЕКОВОДА  35kV
~Заштитна зона далековода 35кV износи 15,0м (7,5м+7,5м). За већ изграђене објекте чији статус
треба регулисати, као и изградњу нових објеката у заштитној зони овог далековода (35кV)
потребно је прибавити одобрење  надлежне институције- Електро мрежа Србија (ЕМС), уз
приложену одговарајућу документацију, јер је могуће измештање далековода.
ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ БАЗНИХ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
~Није дозвољено постављање базних радио станица мобилне телефоније у оквиру ових зона и
комплекса.

II.2.3.2.11. Зелене површине

1. 2.
1,2.Зелене површине у зонама руралног становања

ЦЕЛИНА II
ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ

(З4) Заштитно зеленило (зона могућег проширења Геронтолошког центра)
(З5) Шуме
Линеарне зелене површине (у регулацији саобраћајница)

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
~Зелене површине у оквиру ове целине чине:
-Заштитно зеленило (зона могућег проширења Геронтолошког центра) (З4), које штити
Геронтолошки центар од могућих неповољних утицаја пословне, услужно- комерцијалне зоне
(IIП2). У зависности од власништва, земљиште се може користити за пољопривредну производњу
или ободом засадити заштитни појас зеленила.
-Шуме (З5) Постојеће шуме на подручју КО Мишар се налазе у грађевинском подручју и ван
грађевинског подручја и у приватној су својини. Шуме су приказане према катастарском и
фактичком стању према орто фото подлози. Постојеће шуме треба очувати и унапредити.
-Линеарне зелене површине у регулацији саобраћајница (дрвореди), планиране су дуж државног
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пута Iб реда, једнострано, до радне зоне и дуж  орашачког пута, двострано.
СПРОВОЂЕЊЕ
~Правилима уређења и грађења, овим планом се одређују услови за уређење делова простора који
су у графичком прилогу означени као «зелене површине». На овим површинама вршиће се директно
спровођење на основу ПГР-а.
~Уређење и гајење шума (З5), вршиће се на основу привремених програма газдовања приватним
шумама.
~У случају проширења Геронтолошког центра на «заштитно зеленило- зона могућег проширења
Геронтолошког центра», обавезна је израда плана детаљне регулације.
~Линеарне зелене површине (у регулацији саобраћајница), реализоваће се истовремено са
реализацијом планиране регулационе ширине саобраћајница, дирекно на основу ПГР-а или
урбанистичким пројектом.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
~Правилима уређења и грађења, овим планом се одређују услови за уређење простора за зеленило
као претежну намену на графички дефинисаним деловима целине II;
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО- ЗОНА МОГУЋЕГ ПРОШИРЕЊА ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА (З4)
~Заштитно зеленило, поред Геронтолошког центра је истовремено и резервна површина,
односно зона могућег проширења Геронтолошког центра; Ова зелена површина треба да штити
Геронтолошки центар од могућих неповољних утицаја „пословне, услужно- комерцијалне зоне“
(IIП2). У зависности од власништва, земљиште се може користити:
-за пољопривредну производњу и то искључиво ратарство и воћарство, без могућности
изградње пољопривредних/ економских објеката, пластеника, стакленика и др.;
-као уређена зелена површина, која изолује Геронтолошки центар од околних садржаја.
Препоручује се формирање уређене зелене површине, која ће побољшати микроклиматске услове
у комплексу Геронтолошког центра.
~Могуће је проширења Центра на земљиште у оквиру заштитног зеленила (З4) под следећим
условима:
-за проширење садржаја Центра у оквиру заштитног зеленила обавезна је израда плана детаљне
регулације;
-обавезно оставити заштитни зелени појас према суседним наменама ширине 5,0м, са високим
растињем.
ШУМЕ (З5)
~Под шумом се, у смислу Закона о шумама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012.) подразумева
површина земљишта већа од 5 ари обрасла шумским дрвећем. Шумом се не сматрају одвојене
групе шумског дрвећа на површини мањој од 5 ари и дрвеће које се налази испод далековода и
у коридору изграђеног далековода, без обзира на површину.
~Постојеће шуме на подручју КО Мишар се налазе у грађевинском подручју и ван грађевинског
подручја и у приватној су својини. Налазе се у природним депресијама, удолинама и јаругама, где је
земљиште влажније због атмосферских и подземних вода и  на стрмим теренима, који су неповољни
за изградњу и пољопривредну производњу. Шуме су приказане према катастарском и фактичком
стању према орто фото подлози. Постојеће шуме треба очувати и унапредити.
~Шуме имају општекорисну и привредну функцију. Општекорисне функције шума су: општа
заштита и унапређивање животне средине постојањем шумских екосистема; заштита земљишта,
насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта; стварање повољних услова за здравље људи;
повољни утицај на климу и пољопривредну делатност; естетска функција; обезбеђивање простора за
одмор и рекреацију; развој ловног, сеоског и екотуризма; заштита од буке; и др.
~У шумама могу да се граде објекти у складу с плановима газдовања шумама и посебним
прописом којим се уређује област дивљачи и ловства. 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. У шуми и на удаљености мањој од 200м од руба
шуме не могу да се граде ћумуране, кречане, циглане и други објекти са отвореном ватром.
~Забрањена је изградња стамбених, стамбено- пословних, пословних, економских и др. објеката.
Због недостатка ажурних података о приватним шумама, изузетно, могућа је промена намене
шума и шумског земљишта, само у случајевима утврђеним Законом о шумама и може да се
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врши: када је то утврђено планом развоја шумског подручја; ако то захтева општи интерес утврђен
посебним законом или актом Владе; ради изградње објеката за заштиту људи и материјалних добара
од елементарних непогода и одбране земље; у поступку комасације и арондације пољопривредног
земљишта и шума; ради изградње економских или стамбених објеката сопственика шума на
површини до 10 ари; Промена намене шума врши се уз сагласност Министарства и искључиво у
грађевинском подручју насеља.
~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.
ЛИНЕАРНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈНИЦА
~Уређење јавних зелених површина у регулацији саобраћајница реализовати на основу
пројеката уређења.
~Хортикултурна решења ускладити са трасама подземних инсталација и испоштовати потребна
минимална одстојања у складу са важећим техничким прописима.
~Избор врста за дрвореде усагласити са ширином саобраћајнице и утврдити одговарајућа
растојања између садница у зависности од врсте и прилаза објектима.
~Кoд пoдизaњa нoвих дрвoрeдa вaжe слeдeћи услoви: прoфил улицe прeкo 12 м; сaдњу
усклaдити сa oриjeнтaциjoм улицe; избoр врстa прилaгoдити висини згрaдa и ширини трoтoaрa;
сaдњу усaглaсити сa синхрoн плaнoм; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa прилaгoдити врсти дрвeћa
у дрвoрeду и стaнишним услoвимa.
~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.
~Пoтрeбнo oпрeмaњe дрвoрeдa: могу се пoстaвити штитници oкo дeблa и зaштитити сaднe jaмe;
прeмa пoтрeби пoстaвити инстaлaциje зa пoдзeмнo нaвoдњaвaњe и прихрaну дрвoрeдних сaдницa.

II.2.3.2.12. Пољопривредне површине у атару
ЦЕЛИНА II
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ Коридор обилазног пута

Заштитна зона постојећег и планираног далековода
110kV (15+30+15м)
Заштитна зона постојећег далековода 220kV (по 25,0м
обострано)

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
~Пољопривредно земљиште обухвата површине намењене пољопривредној производњи,
изван планираног грађевинског подручја и то: оранице, баште, воћњаке, винограде, расаднике,
стакленике и пластенике, ливаде, пашњаке и сл., као и земљиште које се може привести намени за
пољопривредну производњу. На подручју обухвата Плана могућа је изградња објеката за развој
еколошке пољопривредне производње. У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeна je
(укoликo власник не поседује друго одговарајуће необрадиво пољопривредно земљиште) изгрaдњa
oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe и то: објеката за производњу воћа,
поврћа и цвећа у затвореном простору (стакленици, пластеници); објеката за производњу гљива;
глиста, пужева, рибњака; фарми и др.
~У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa, и oстaлoг зeмљиштa вaн грaђeвинскoг рeoнa, дoзвoљeна je
(укoликo сe зaдoвoље и други услoви) изградња саобраћајних, водопривредних, енергетских и
тeлeкoмуникaциoних објеката и инфраструктуре и постављање инфраструктурне oпрeмe.
~Могућа је изградња рибњака на обрадивом пољопривредном земљишту, уз сагласност
надлежног водопривредног предузећа и министарства и према условим дефинисаним овим планом.
~Коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе (за подизање вештачких
ливада и шума, за експлоатацију минералних сировина, када је утврђен општи интерес) може се
вршити према условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, бр.
62/2006, 65/2008- др.закон и 41/2009).
~На пољопривредном земљишту у границама обухвата Плана, није дозвољена изградња
стамбених објеката, а због близине грађевинског подручја и објеката (фарме) за интензиван узгој
стоке, перади и крзнаша (преко 50 условних грла) и објеката за прераду пољопривредних
производа (кланице и сл.). Зaбрaњeнo je пoљoприврeднo зeмљиштe кoристити зa aутo oтпaдe,
дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг мaтeриjaлa и сл. Забрањено је одлагање опасних и штетних
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материја на пољопривредном земљишту и у водотоцима и каналима за наводњавање и одводњавање.

СПРОВОЂЕЊЕ
~Спровођење ће се вршити директно на основу ПГР-а, изузев ако надлежни орган Градске управе
или Комисија за планове закључе да је неопходна израда урбанистичког пројекта.
~За изградњу рибњака и мини фарми, капацитета преко 10 условних грла, ван грађевинског
подручја, обавезна је израда урбанистичког пројекта.
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
~Правила грађења се односе на појединачне парцеле.
Дозвољена намена објеката
~У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeна je (укoликo сe зaдoвoље и други услoви)
изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe и то: магацина за
репроматеријал (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.); објеката за смештај пољопривредне
механизације; објеката за производњу воћа, поврћа и цвећа у затвореном простору (стакленици,
пластеници); објеката за производњу гљива; глиста, пужева, рибњака; сушара за воће и поврће;
фарми и др.
~У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa, и oстaлoг зeмљиштa вaн грaђeвинскoг рeoнa, дoзвoљeна je
(укoликo сe зaдoвoље и други услoви) изградња саобраћајних, водопривредних, енергетских и
тeлeкoмуникaциoних објеката и инфраструктуре и постављање инфраструктурне oпрeмe.
Забрањена намена објеката
~На пољопривредном земљишту у границама обухвата Плана, није дозвољена изградња
стамбених објеката, а због близине грађевинског подручја и објеката (фарме) за интензиван узгој
стоке, перади и крзнаша (преко 50 условних грла) и објеката за прераду пољопривредних
производа (кланице и сл.).
~Зaбрaњeнo je пoљoприврeднo зeмљиштe кoристити зa aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и
другoг мaтeриjaлa и сл. Забрањено је одлагање опасних и штетних материја на пољопривредном
земљишту и у водотоцима и каналима за наводњавање и одводњавање.
Типологија објеката
~Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или групације
слободностојећих објеката међусобно функционално повезаних.
Спратност
~Максимална спратност објеката је П+Пк (приземље + поткровље). Висина назидка поткровља
износи максимално 1,6м;
Индекс заузетости
~Максимални индекс заузетости парцеле је 20%.
Грађевинска линија
~Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије, за објекте на пољопривредном
земљишту је 5,0м, од локалног (општинског пута) и атарског пута.
Позиционирање објеката и мере заштите од пољопривреде
~Објекти у којима се држе копитари, папкари и живина морају бити удаљени најмање 15м од
регулационе линије и најмање 20м од објекта за снабдевање водом и потока и река.
~Ђубриште -прихватни базен мора бити удаљени најмање 15м од регулационе линије и најмање
20м од објекта за снабдевање водом и потока и река.
~За позиционирање производних објеката у функцији пољопривреде (изузев за пластенике,
стакленике и силосе) и сточних фарми примењују се следећа минимална заштитна одстојања:
-од стамбених објеката - 200м;
-од саобраћајнице: државног пута Iб реда -200,0м; и општинског пута: 50,0м.
~Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину.
Удаљеност објекта од међних линија
~За производне објекте, минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је 5,0м.
~За воћарско- виноградарске кућице, магацине и објекте за смештај машина и алата, најмање
дозвољено растојање основног габарита објекта (без испада) од границе суседне грађевинске
парцеле зизноси: 1,0м, изузев за објекте за које је посебним противпожарним условима
дефинисано веће растојање. Минимално растојање од објекта на суседној парцели је 6м (1,0м+
5,0м)
~За производне објекте- фарме, удaљeнoсти oд мeђa и објеката на суседним парцелама, у
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зaвиснoсти oд капацитета, услова заштите животне средине, пoсeбних прoтив пoжaрних услoвa и
др., и уз примену претходно наведених заштитних одстојања, износи минимално 5,0м од бочне и
задње међе и минимално 10,0м, од објеката на суседној парцели ван грађевинског подручја.
Приступ парцелама
~Свакој парцели, односно производном комплексу (фарми) обезбедити приступни пут минималне
ширине 5,0м.
Огрaђивaњe пaрцeлa
~Пaрцeлe сe могу oгрaђивати. Максимална висина ограде износи 2,2м.
СТАКЛЕНИЦИ И ПЛАСТЕНИЦИ
~У циљу побошљане пољопривредне производње на пољопривредном земљишту је дозвољена
изградња или постављање стакленика и пластеника.
Удаљеност оваквих објеката од међних линија је минимално 5,0 m.
~Уз стакленике је дозвољена изградња пратећих објеката за потребе њиховог функционисања,
максималне спратности П (приземље). Могућа је изградња подрума, уколико то хидролошки услови
дозвољавају.
~Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,20 m.

ОБЈЕКТИ ЗА ГАЈЕЊЕ ПЕЧУРАКА И ПУЖЕВА
~Изградња ових објеката је могућа на мање квалитетном земљишту, у складу са нормама и
правилницима који регулишу ову област.
~Минимална удаљеност објеката од суседних парцела је 5,0 m.

~Максимална спратност објеката је П. Могућа је изградња подрума, уколико то хидролошки
услови дозвољавају.
~Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2,20 m.
ВОЋАРСКИ И ВИНОГРАДАРСКИ ОБЈЕКТИ
~На парцели пољопривредног земљишта која се користи, односно која је, према начину коришћења
сврстана у културу воћњак, односно виноград, дозвољена је изградња воћарско-виноградарске
кућице, бунара, пољског нужника и оставе (магацина) за смештај воћа и поврћа или подрума пића.
~Објекти се могу градити под следећим условима:
-Површина нових парцела на којима се гради воћарска или виноградарска кућица износи минимално
50 ари;
-Најмање 80 % површине парцеле мора се користити као воћњак или виноград;
-Максимална спратност објекта је По + П + Пк, односно 70,0 m2 (затворени део објекта);
-Дозвољена је изградња надстрешнице, трема, перголе испред и у склопу објекта, с тим да тада
укупна површина објекта износи макс. 120 m2;
-Дозвољена је изградња засебног објекта-подрум пића, који може бити полуукопан или укопан,
уколико то хидролошки услови дозвољавају и/или оставе (магацина) за смештај воћа, максималне
површине 100,0m2

-Минималан удаљеност објекта од границе суседне парцеле је 1,0m, а од објекта на суседној
парцели 6m;
-Минимално растојање два објекта на парцелу је 5,0м
-Објекат треба градити претежно од лаких материјала, са већом употребом природног материјала и
боје; Форму објекта прилагодити традиционалном облику помоћних зграда овог поднебља;
-Кров мора бити коси. Висина назитка поткровља износи максимално 1,6м; Нагиб крова износи
максимално 40°;
~Парцеле се могу ограђивати транспарентном или живом оградом, висине максимално до 2,2m;

~Парцеле на којима постоје изграђене воћарско-виноградарске кућице и објекти могу се
задржати, осим ако нису у супротности са другим прописима (водопривреда, инфраструктурни
коридори, зоне заштите и заштита животне средине и с.).
ОБЈЕКТИ ЗА СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ- МИНИ ФАРМЕ
~Изградња објеката за сточарску производњу (фарме, мини фарме), који се због величине
капацитета или специфичне технологије производње, не могу градити у насељу, вршиће се изван
грађевинског подручја насеља.
~Фарма је према Правилнику о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и држање
копитара, папкара, живине и кунића (''Службени гласник РС'', бр. 81/06) газдинство у којем се држи
или узгаја 20 и више грла копитара, папкара (20 и више грла говеда, 100 и више грла свиња, 150 и
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више грла оваца и коза) или 350 и више јединки живине и кунића; Газдинство јесте објекат и
простор у којем се држе или узгајају животиње; Условно грло јесте животиња или скуп животиња
тежине 500 kg рачунајући највећу тежину производне категорије.
Услови за избор локације за изградњу фарме:
-Објекте треба лоцирати на мање квалитетном земљишту, а уколико то није могуће, према
предностима осталих локационих фактора;
-Производно-сточарске капацитете градити у близини ливада и пашњака, како би се створили
услови за комбиновану исхрану на слободним просторима и у затвореним објектима;
-Код изградње објеката сточних фарми мањег капацитета предност имају локације уз
општинске и атарске путеве, у близини насеља, како би се могао обезбедити прикључак на
постојећу насељску инфраструктуру (пут, електроенергетска мрежа, водоводна мрежа...);
-Фарма се може градити на локацији која се налази на подручју и у зони која, у зависности од
врсте и броја животиња, као и еколошких услова не угрожава нити би била угрожена од стамбених
и других објеката у ближој и даљој околини;
-Земљиште не сме бити подводно и мора имати добре отоке атмосферских вода;
-Локација се мора налазити изван зоне која може бити угрожена поплавом и клизањем терена;
-Објекти се не смеју лоцирати на правцу ветрова који дувају према насељеном месту;
~Општи услови за изградњу фарме (мини фарме) су:
-У границама обухвата ПГР, због близине насеља (грађевинског подручја) могућа је изградња
мањих фарми до 50 условних грла;
-Круг фарме мора бити довољно простран, да одговара броју и величини планираних објеката,
обезбеди функционалну повезаност објеката и њихову међусобну удаљеност;
-У оквиру фарме обезбедити два одвојена блока: технички део (објекти за запослене, пословни
објекти, објекат за боравак као и потребни пратећи објекти - котларнице, машинске радионице,
складишта) и изоловани производни део;
-У производном делу налазе се објекти за узгој животиња, који морају бити подељени по
категоријама - за приплодне животиње, за узгој подмлатка и за тов;
-Максимална спратност објеката у комплексу је П+Пк, максимална спратност објеката за узгој
животиња и помоћних објеката је П (приземље);
-Минимална удаљеност објеката за узгој животиња од границе суседне парцеле је 5,0m;
-Сви објекти намењени држању и узгоју стоке морају бити пројектовани и грађени према
нормативима и стандардима за изградњу ове врсте објеката и конкретне врсте животиња, уз
примену санитарно- ветеринарских, хигијенско-техничких, еколошких, противпожарних и других
услова;
-Прилазни путеви и путеви у кругу фарме морају да буду довољно широки и изграђени од чврстог
материјала или морају да имају подлогу од шљунка;
-Унутрашње саобраћајнице треба градити тако да се обезбеди кружни ток саобраћаја (чисти и
прљави путеви); Путеви који се користе за довоз животиња, хране за животиње, чистих простирки и
опреме не смеју да се укрштају са путевима који се користе за одвоз стајског ђубрива, отпадних вода
и лешева животиња;
-Повезивање фарме са мрежом јавних путева треба да је прилазним путем са тврдом подлогом
или са истим коловозним застором као и јавни пут на који се прикључује, ширине минимално 5,0м;
-Фарма мора бити снабдевена довољном количином воде за пиће из јавног водовода или сопственог
бунара; За прање објеката и путева може се користити и вода која не испуњава прописане
стандарде за пијаћу воду;
-Атмосферске воде могу се уливати у канализацију или у природни реципијент без пречишћавања;
-Отпадне воде које настају током производног процеса или прања објекта и опреме морају се
сакупљати у водонепропусне испусте и морају да се пречишћавају пре испуштања у природне
реципијенте; Фекалне воде сакупљају се у одвојене септичке јаме;
-Простор за одлагање стајског ђубрива мора бити смештен, односно изграђен тако да се спречи
загађивање околине, насупрот правцу главних ветрова и мора да буде удаљен минимално 50,0m од
објеката за животиње;
-Неопходно је обезбедити посебан простор за уништавање или одлагање угинулих животиња;
-Обавезно је снабдевање свих објеката на фарми електричном енергијом и другим инсталацијама и
енергентима неопходним за несметано коришћење објеката.
-Сви објекти намењени држању и узгоју стоке морају бити пројектовани и грађени према
нормативима и стандардима за изградњу ове врсте објеката и конкретне врсте животиња, уз
примену санитарно-ветеринарских, хигијенско-техничких, еколошких, противпожарних и других
услова;
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-У кругу фарме обезбедити минимално 30% незастртих зелених површина;
-Фарма мора бити ограђена; Висина ограде износи минимално 2,0 м и мора да онемогући пролаз
животиња.
-За изградњу мини фарми, ван грађевинског подручја, капацитета преко 10 условних грла,
неопходна је израда урбанистичког пројекта.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ РИБЊАКА
~Могућа је изградња рибњака на пољопривредном земљишту уз прибављање услова/ мишљења
надлежног водопривредног предузећа и сагласност надлежног министарства (Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде).
~Избор локације за изградњу рибњака вршити након претходних анализа расположивих
количина и квалитета воде, која ће се користити за пуњење рибњака и дефинисања начина одвођења
воде из рибњака, приликом чишћења, пражњења и сл.
~Рибњак је технички уређен простор за производњу риба који мора да испуњава следеће услове:
-У саставу рибњака морају да постоје уливно-изливни објекти, уставе, аератори, хранидбене
платформе и насипи који спречавају продор спољних вода у комплекс рибњака; Рибњак мора бити
заштићен од поплава;
-Приликом изградње одвојити окна по категоријама у складу са технологијом производње:
младичњаке, товилишта и зимовнике; У оквиру техничког дела неопходно је обезбедити посебну
просторију за ветеринарске прегледе и дневно праћење здравственог стања и прираста
популације;
-Дозвољена је изградња пратећих и помоћних објеката за смештај хране, алата и другог прибор, у
оквиру комплекса рибњака; Изградња објеката је дозвољена на површини до 20% од укупне
површине комплекса рибњака;
-Максимална спратност помоћних објеката је П (приземље);
-Минимална удаљеност објеката високоградње од суседних објеката је 5,5м, а од границе суседне
парцеле 1,0 и 4,5м;
-Границе рибњака морају бити обележене видљивим ознакама; Уколико је могуће, рибњак треба да
је ограђен; Морају се редовно вршити основне контроле квалитета воде која се упушта, користи или
испушта из рибњака;
-Уклањање смећа и штетних отпадака мора се вршити на уређеном месту у оквиру изграђеног
техничког уређаја који онемогућава загађење рибњака и његове околине.
-Уз сагласност надлежног јавног водопривредног предузећа и надлежног министарства рибњаци се
могу градити уз обавезну израду урбанистичког пројекта.
ЗАШТИТНА  ЗОНА ДАЛЕКОВОДА 110kV
~Заштитна зона за далеководе 110кV (постојећи и планирани) износи 60,0м
(15,0м+30,0м+15,0м). У заштитној зони ових далековода (110кV) није дозвољена изградња
стамбених и других  објеката од тврдог материјала као и засади високог растиња.
ЗАШТИТНА  ЗОНА ДАЛЕКОВОДА  220kV
~Заштитна зона за далеководе 220кV износи 50,0м; У заштитној зони није дозвољена изградња
објеката од тврдог материјала као и засади високог растиња.

II.2.3.2.13. (IIВ2,3) Водно земљиште

ЦЕЛИНА II
(IIВ2,3) ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ (IIВ2) МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛИ

(IIВ3) ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА КАНАЛА
ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Водно земљиште чине мелиорациони канали са инспекцијском стазом за њихово одржавање:

постојећи (IIВ2) и планирани (IIВ3);
~На постојећим парцелама, који су у процесу комасације издвојене за канале, потребно је
извршити изградњу (уколико канали нису изграђени) или чишћење изграђених канала.
~За одвођење сувишних атмосферских вода планирана је изградња нових канала у источном и
западном делу грађевинског подручја насеља.
~За потребе изградње нових канала неопходна је израда планова детаљне регулације,
уколико МЗ не прибави земљиште за њихову изградњу; Ако МЗ прибави земљиште, обавезна
је израда урбанистичког пројекта.
~Планирани канал, правца југ- север, од државног пута према орашачком путу ће истовремено
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представљати и зелени коридор, којим се остварује веза насеља са реком Савом, односно веза
између историјских локалитета.
СПРОВОЂЕЊЕ
~За изградњу канала на постојећим парцелама канала спровођење ће се вршити директно на
основу ПГР-а.
~За изградњу планираних нових канала спровођење ће се вршити детаљном разрадом

плановима детаљне регулације, изузев ако месна заједница прибави земљиште за изградњу,
када је обавезна израда урбанистичког пројекта (канал у шуми).
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Могућа је изградња нових канала и водопривредних објеката на каналима (црпне станице, уставе
и др.), као и реконструкција постојећих.
~Ради заштите канала и њиховог редовног одржавања, неопходно је обезбедити појас ширине
3,0- 5,0м, од ивице канала са обе стране, у ком није дозвољено градити објекте, садити дрвеће,
орати и копати земљу и обављати друге радове којима се ремети функција или угрожава
стабилност канала.
~У канал се могу упуштати само чисте воде и евентуално технолошке (са манипулативних
површина и сл.) које морају бити пречишћене, ради обезбеђења и одржавања квалитета воде у
каналу, односно крајњем реципијенту.
~Изливи атмосферских вода у мелиорациони канал морају бити изведени на одговарајући начин,
како би се спречило деградирање и нарушавање стабилности косина канала.
~Изградња саобраћајних објеката (прелаза преко канала, пешачких и бициклистичких стаза
и саобраћајница у заштитном појасу канала и сл.) и полагање инфраструктуре на каналском
земљишту, ради задовољавања појединачних приватних интереса, могуће је на основу овог
плана и услова надлежног водопривредног предузећа.

II.2.3.2.14. Инфраструктура

1. 2
1, 2.Постојеће  саобраћајнице у насељу

ЦЕЛИНА II
ИНФРАСТРУКТУРА Саобраћајнице (постојеће и планиране)

Орјентациони коридори саобраћајница за које је обавезна израда
ПДР-а (или су у зонама обавезне израде ПДР-а)
Коридор планиране међунасељске саобраћајнице
Коридор обилазног пута
Атарски путеви

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
~Развој насеља и планираних садржаја условљен је изградњом и функционисањем планиране
инфраструктуре, која је обрађена у графичким прилозима и у поглављу II.1.5.“Коридори и
капацитети инфраструктуре“
~Приликом изградње инфраструктусних мрежа, система и уређаја мора се водити рачуна о
заштитним зонама и режимима заштите у оквиру њих.
~Изградња инфраструктуре се може одвијати фазно, али реализацији планираних намена
треба да претходи комплетно опремање простора планираном инфраструктуром.
~Изузетно је могуће, дозволити реализацију планираних намена, пре комплетног опремања
простора али уз обезбеђење основних услова за прикључење планираних објеката на
инфраструктуру и то:
-колско пешачког приступа грађевинској парцели;
-прикључења објеката на електо енергетску мрежу;
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-а у случају немогућности правовремене реализације коначног решења, коришћење привремених
решења снабдевање водом и одвођење отпадних вода, уз обавезно поштовање услова и мера
заштите животне средине.
САОБРАЋАЈНИ УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА
~Приликом изградње и реконструкције саобраћајница неопходно је придржавати се Правилника о
техничким стандардима приступачности („Сл.гласник РС“, бр. 46/2013); За лица са посебним
потребама у простору, потребно је прилагодити и све јавне саобраћајне и пешачке површине,
прилазе до објеката, као и све објекте за јавно коришћење; У складу са тим планирати извођење
посебних рампи за омогућавање кретања особама са посебним потребама на свим пешачким
токовима где постоји денивелација у односу на путању кретања; При извођењу и обележавању
места за паркирање, потребно је планирати места за паркирање возила лица са посебним потребама,
прописаних димензија и сигнализације.
КОРИДОР ПЛАНИРАНЕ МЕЂУНАСЕЉСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
~У границама обухвата Плана, трасама постојећих и планираних саобраћајница означен је коридор,
односно правац планиране међунасељске саобраћајнице која повезује приградска насеља, чинећи
прву обилазницу око Шапца.
КОРИДОР ОБИЛАЗНОГ ПУТА
~За потребе изградње обилазнице око Шапца дефинисан је коридор, да би се земљиште заштитило
од других активности и  сачивало за његову изградњу; Ширина коридора износи 50,0м и у том
појасу није дозвољена никаква изградња или друге активности које би могле угрозити планирану
намену коридора.
~Коридор је планерски дефинисан (без предходних студија избора локације, инжењерско-
геолошких подлога или студија о процени утицаја на животну средину) и постоји реална
претпоставка да ће приликом реализације Плана бити потребне одређене корекције. Постоји
могућност да се планском документацијом дефинишу нове или друге трасе што ће се накнадно
разрадити плановима детаљне регулације.
САОБРАЋАЈНИЦЕ (постојеће и планиране)
~Услови за изградњу саобраћајница дефинисани су у графичком прилогу број 9. „План
нивелације и регулације 1- саобраћај“ и у поглављима II.1.5.1. Саобраћајна инфраструктура“ и
II.2.1.1. „Општа правила грађења за инфраструктурне објекте и коридоре“.

ОРЈЕНТАЦИОНИ КОРИДОРИ САОБРАЋАЈНИЦА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПДР-
а ИЛИ СУ У ЗОНАМА ОБАВЕЗНЕ ИЗРАДЕ ПДР-а
~Планом су предложени и орјентациони коридори нових саобраћајница, за које је обавезна израда
ПДР-а или су у зонама обавезне израде ПДР-а;
~Уколико се планови детаљне регулације раде само за потребе изградње саобраћајница,
граница обухвата се дефинише границама катастарских парцела од којих се формира будућа
саобраћајница, а могуће је обухватити и шири простор. Уколико изградња само предложене
саобраћајнице није довољна за изградњу планираних садржаја у блоку, потребно је обухватити цео
блок, комплетно решити саобраћајну мрежу и тако омогућити нову изградњу у унутрашњости блока.
Препорука је да се ПДР-ом обухвати цео блок или део предметног блока, који ће предметна
саобраћајница опслуживати.
~Ови коридори саобраћајница се, при изради ПДР-а могу укидати, померати, измештати, односно
прецизно дефинисати;
~Остале јавне саобраћајнице, које нису дефинисане или предложене Планом генералне регулације,
дефинисаће се при изради планова детаљне регулације.
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ
~Изградња станица за снабдевање горивом у насељу могућа је само у „привредној зони“ (IIП1), а
услови за изградњу су дефинисани у посебним правилима грађења за ову тону (тачка: II.2.3.2.7.
Привредна зона у насељу)
АТАРСКИ ПУТЕВИ
~Постојећи атарски путеви се задржавају у границама својих парцела.
~Потребно је извршити уређење атарских путева и изградњу са тврдом подлогом, како би били
проходни током целе године.
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II.3. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

II.3.1. Опште одредбе
План генералне регулације „Мишар“ утврђуje: претежну намену земљишта и поделу на

посебне грађевинске целине и зоне са посебним правилима уређења и грађења; дефинише трасе,
коридоре и капацитете инфраструктуре и њихово повезивање са мрежама суседног и ширег подручја;
дефинише површине јавне намене; зaштиту прирoдних, културних и истoриjских врeднoсти; даје
смeрницe зa урeђeњe стaмбeних, jaвних, пословних, приврeдних, саобраћајних, културнo – истoриjских
и других пoдручja, зона и локалитета; утврђује нaчин и услoвe кoришћeњa, урeђeњa и зaштитe
прoстoрa нa пoдручjу oбухвaтa Плaнa, и др.

Плaн je изрaђeн у склaду с oдрeдбaмa: Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.
72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС и 50/2013- одлука УС); и
другим релевантним законима и пoдзaкoнским aктимa.

Грађевинско подручје је дефинисано овим Планом, а утврђена граница грaђeвинског
подручја je основ за превођење пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште. У случajу
нeусaглaшeнoсти грaфичкoг прилoгa и тeкстуaлнoг oписa грaницa, вaжи грaницa дeфинисaнa грaфичким
прилoгoм.

Урeђењe прoстoрa, изгрaдњoм oбjeкaтa или урeђeњeм зeмљиштa и oбaвљaњe других
рaдoвa нa пoвршини и изнaд или испoд пoвршинe зeмљe, кojим сe мeњa стaњe у прoстoру, мoрa
сe oбaвљaти нa oснoву oвoг Плaнa и урбaнистичких плaнoвa нижeг рeдa, као и oдгoвaрajућих
прoписa лoкaлнe сaмoупрaвe и других важећих закона и прописа.

На подручју обухвата Плана спроводе се правила уређења и грађења на земљишту
претежне намене у посебним целинама и зонама директно на основу ПГР-а, (издавањем локацијске
дозволе или обавезном израдом урбанистичког пројекта), изузев на подручјима за која је
дефинисана обавезна израда планова детаљне регулације: у графичком прилогу «карта
спровођења», у посебним правилима уређења и грађења и у смерницама и одредбама дефинисаним у
овом поглављу.
II.3.2. Организација и намена простора

Оргaнизaциja и нaмeнa пoвршинa дeтaљнo су oбрaђeни у тeкстуaлнoм и грaфичкoм дeлу
Плaнa. Рaзгрaничeњe издвојених намена, зона, подручја и лoкaциja највећим делом је
извршенопо границама катастарских парцела, изузев у случају када то није било могуће због
одржавања одређеног правца разграничења, и када су постојеће парцеле сечене у працу прве
следеће границе парцеле која може представљати границу планиране намене, зоне, подручја.

На парцелама већих површина, на којима је дефинисано више намена, односно чији
делови припадају различитим зонама и подручјима са графичког прилога „Подела на целине и
зоне и заштита простора“, графичким путем ће се очитавати припадајућа намена, зона или
подручје карактеристичних делова парцеле.

За поједина дефинисана подручја (подручје саобраћајних терминала, подручје културно-
историјских манифестација и др.) границе разграничења ових подручја ће се прецизно
дефинисати при њихој детаљној разради (плановима детаљне регулације), при чему су могућа
померања и корекције предложених граница.
II.3.3. Приоритети у спровођењу ПГР-а

Општи приоритети развоја планског подручја су усмерени ка реализацији „I фазе луке,
слободне зоне и робно- транспортног центра“, односно изградњи лучких капацитета у оквиру
радне зоне; и комуналном опремању насеља и развоју привредних, пословних и туристичких
функција насеља, при чему се посебна пажња усмерава  на формирање угодног амбијента за
становање и развој оних активности које доприносе подизању његовог квалитета (културно-
историјска промоција и презентација историјских локалитета, спортско-рекреативне активности,
активности јавних намена и др.). У складу са тим, код спровођења Плана, препорука је:
-да се простор рационално користи и гради, односно да се активности усмере на делове територије
и локације које су у функцији основих потенцијала, уз неопходно опремање земљишта пратећом
инфраструктуром;
-да се врши правилнија организација грађевинских парцела у оквиру намена, целина и зона како
би се простор компактније и економичније градио.

Приоритети у спровођењу ПГР-а су следећи:
-реконструкција постојећих саобраћајница;
-изградња планираних нових саобраћајница;
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-изградња водоводне и канализационе мреже;
-одвођење атмосферских вода из нижих угрожених подручја, изградњом планираних канала и
атмосферске канализације;
-санација дивљих депонија, приоритетно бара/ језера у зони породичног становања где се одлаже
отпад,
-изградња планираних бициклистичких стаза;
-уређење спортских терена (спортске сале) у основној школи;
-изградња вртића и уређење простора око вртића; завршетак радова на цркви и изградња пратећих
објеката, уређење црквене порте; изградња приступних саобраћајница и паркинг простора за потребе
цркве и вртића;
-обезбеђење и уређење простора за културно- историјске манифестације;
-регулисање изградње у заштићеној околини знаменитог места, доношењем плана детаљне
регулације;
-проширење насељског гробља и уређење јавног паркинг простора;
-реализација I фазе изградње луке формирањем оперативне обале и основних лучких садржаја
(израда ПДР-а);
-чишћење и одржавање пловног пута,
-изградња саобраћајница које повезују орашачки пут са реком Савом (Новопројектована 26 и ул.
Савска (део правца север- југ); и др.
II.3.4. Постојећа планска и урбанистичко- техничка документација – став према стеченим
обавезама

По претходним законима израђени су регулациони планови који су преиспитани у складу  са
одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 47/2003 и 34/06). Ови планови су,
делом или у целини, остали на снази, одлукама о преиспитивању. Након 2003.године рађени су
Планови детаљне регулације.

У границама обухвата Плана израђени су и урбанистички пројекти, који су по Закону из
1995.године били урбанистички планови, а неки од њих су преиспитани у складу  са одредбама
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 47/2003 и 34/06) и задржани као такви,
делимично или у потпуности. Највећи је број урбанистичких пројеката, који су касније израђени и
који су урбанистичко- технички документи.

Списак постојеће планске и урбанистичко- техничке документације у обухвату ПГР и став
према стеченим обавезама
Р.б. Назив плана или урбанистичко-техничког документа Статус
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
1. Генерални план мреже инфраструктуре (водовода и канализације) са елементима

регулационог плана за насеља Поцерски Причиновић, Мајур, Јевремовац, Јеленча и
Мишар ( Књига 2-Мишар) (“Сл.лист општине Шабац”, број 12/98), преиспитан одлуком
о Генералном плану водовода и канализације са елементима рег.пл. за насеља Мишар и
Јеленча, који се могу примењивати доношења нових урб.плана (“Сл.лист општине
Шабац”, број 18/03)

Ставља се ван
снаге

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ/ ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
1. Регулациони план “Хемико” у Шапцу (“Сл.лист општине Шабац”, број 29/2000),

преиспитан Одлуком о одређивању делова регулационог плана  “Хемико” у Шапцу који
се могу примењивати до доношења новог урб.плана (“Сл.лист општине Шабац”, број
18/03)

Ставља се ван
снаге

2. Регулациони план за комплекс “Инос напредак”- центар за рециклажу секундарних
сировина у Мишару (“Сл.лист општине Шабац”, број 32/01), преиспитан Одлуком о
одређивању делова Регулационог плана за комплекс “Инос напредак”- центар за
рециклажу секундарних сировина у Мишару, који се могу примењивати до доношења
нових урб.планова (“Сл.лист општине Шабац”, број 18/03)

Ставља се ван
снаге

3. ПДР “Црква у Мишару” (“Сл.лист града Шапца”, број 28/09) Ставља се ван
снаге

4. Измена и допуна ПДР-а “Црква у Мишару” у Мишару (“Сл.лист града Шапца”, број
19/11)

Ставља се ван
снаге

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ
1. Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр. 337/55 К.О.Мишар у

ул.Војводе Степе (“Сл.лист општине Шабац”, број 17/96), преиспитан Одлуком о
преиспитивању делова донетих урб.пројеката који у свом саставу не садрже јавне
површине који се могу примењивати до доношења нових урб.планова (“Сл.лист
општине Шабац”, број 18/03)

Ставља се ван
снаге

2. Урбанистички пројекат за изграђену ТТ мрежу насеља Мишар и Јеленча (“Сл.лист Ставља се ван



181

општине Шабац”, број 30/97), преиспитан Одлуком о одређивању урб.пројеката за
изградњу електроенергетских и телекомуникационих објеката који се могу примењивати
до доношења новог урб.плана (“Сл.лист општине Шабац”, број 18/03)

снаге

3. Урбанистички пројекат за изградњу пословно-производног комплекса у улици Филипа
Вишњића у Мишару (Сл.лист општине Шабац, број 06/03), преиспитан Одлуком о
преиспитивању делова донетих урб.пројеката који у свом саставу не садрже јавне
површине (“Сл.лист општине Шабац”, број 18/03)

Ставља се ван
снаге

4. Урбанистички пројекат за уређење простора на кат.парц.бр. 327/6 К.О.Мишар (Сл.лист
општине Шабац, бр_____), преиспитан Одлуком о преиспитивању делова донетих
урб.пројеката који у свом саставу садрже јавне површине (“Сл.лист општине Шабац”,
број 18/03)

Ставља се ван
снаге

5. УП ветеринарска станица са апотеком (Урбанистички пројекат за к.п. 449/3 К.О.Мишар),
под бројем 353-2-11/04-11 од 21.5.2004.г

Задржава се

6. УП за парцелацију кат.парцела: број 15 К.О.Јеленча и број 911 К.О.Мишар
(Магистрални пут М-19) , под бројм 353-2-32/06-11 од 22.6.2006.г.

Ставља се ван
снаге у делу
КО Мишар

7. УП за изградњу и уређење к.п. 195/5, 195/13, 195/14 К.О.Мишар, под бројем 353-2-14/07-
11 од 22.2.2007.г. (Агрос-Полимер)

Задржава се

8. УП за изградњу и уређење на к.п. 692/2 К.О.Мишар, под бројем 353-2-29/07-11 од
8.3.2007.г. (код Трансфера)

Задржава се

9. УП “Думача” у Мишару (уређење дела к.п. 11/3 и 156 К.О.Мишар са условима за
изградњу пословног објекта-управна зграда), под бројем 353-2-45/07-11 од 13.6.2007.г.

Задржава се

10. УП “Слободна зона” за к.п. 157/4, 158/2, 158/7, 158/12, 162/2 и дела к.п. 157/2
К.О.Мишар, под бројем 353-2-11/08-11 од 4.2.2008.г.

Задржава се

11. УП “Комплекс управе царина” у Шапцу (урбанистичко-архитектонско решење
планиране изградње), под бројем 353-2-89/08-11 од 1.10.2008.г.

Задржава се

12. УП трафо-станица 20/0.4kV “Мишар XVI-Савска” изградња стубне трафо-станице
20/0.4kV, прикључног мешовитог вода (20+0.4kV) и ваздушне нисконапонске 0.4kV у
улици Савској у Мишару, под бројем 353-2-93/08-11 од 11.11.2008.г.

Задржава се

13. УП за изградњу водовода и канализације у ул.Маршала Тита у Мишару, под бројем 353-
2-30 од 13.3.2009.г.

Задржава се

14. УП за изградњу водовода и канализације у ул.Поп Лукина, Доситејева и Цинцар Јанка у
Мишару, под бројем 353-2-32/09-11 од 6.4.2009.г.

Задржава се

15. УП за изградњу пословног комплекса “Златне руке” Шабац на к.п.166/2 КО Мишар, под
бројем 353-2-27/09-11 од 19.11.2009.г.

Задржава се

16. УП за изградњу водовода и канализације у ул.Војводе Степе , Војводе Мишића, Церска
и Стефана Немање у Мишару, под бројем 353-2-59/09-11 од 7.5.2009.г.

Задржава се

17. УП за изградњу водоводне мреже у ул.Филипа Вишњића у Мишару, под бројем 353-2-
119/09-11 од 24.11.2009.г.

Задржава се

18. УП за изградњу канализационе мреже у ул.Мишарских јунака у Мишару, под бројем
353-2-121/09-11 од 18.12.2009.г.

Задржава се

19. УП деонице подземног вн кабловског вода 20 kV : ТС 35/10 (20) kV Шабац III)- ТС
20/0.4kV “Управа царина”- ТС 20/0.4kV “Лука 1” у Мишару, под бројем 353-2-127/09-11
од 30.12.2009.г.

Задржава се

20. УП за изградњу телекомуникационог кабла : АТЦ “Мишар”- АТЦ “Церовац” (уз
магистралне путеве: М-19 Шабац-Обреновац и М-21 Шабац-Ваљево), под бројем 353-2-
39/10-11 од 8.7.2010.г.

Задржава се

21. УП за изградњу водовода у ул.Стојана Чупића у Мишару, под бројем 353-2-45/10-11 од
26.8.2010.г.

Задржава се

22. УП за изградњу и уређење комплекса к.п. 980 КО Мишар, под бројем 353-2-7/11-11 од
24.1.2011.г. (стамбени и пословни обј.)

Задржава се

23. УП за изградњу и уређење комплекса к.п. 112/10 КО Мишар, под бројем 353-2-8/11-11
од 28.1.2011.г. (бензинска станица)

Задржава се

24. УП за изградњу водовода и канализације у ул.Војводе Јанка Стојићевића у КО Мишар,
под бројем 353-210/11-11 од 17.2.2011.г.

Задржава се

25. УП за изградњу водовода у ул.Поп Лукина у КО Мишар, под бројем 353-2-13/11-11 од
8.3.2011.г.

Задржава се

26. УП за изградњу водовода и канализације у ул.Шафарикова у КО Мишар, под бројем
353-2-28/11-11 од 14.6.2011.г.

Задржава се

27. УП за изградњу водовода и канализационе мреже у ул.Милоша Поцерца КО Мишар, под
бројем 353-2-31/11-11 од 24.8.2011.г.

Задржава се

28. УП за изградњу канализације у ул.Проте Матеје Ненадовића у КО Мишар, под бројем
353-2-42/11-11 од 30.8.2011.г.

Задржава се

29. УП за изградњу дистрибутивне (секундарне) водоводне мреже у насељу Мишар у граду Задржава се
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Шапцу, под бројем 353-2-31/12-11 од 24.9.2012.г.
30. УП за изградњу фабрике акумулатора на кп бр 286/1, 286/4 и 286/5 КО Мишар, под

бројем 353-2-37/12-11 од 22.11.2012.г. (РТЦ- друго складиште)
Задржава се

31. УП за изградњу канализације у ул.Нова 7 у насељу Мишар, под бројем 353-2-44/12-11 од
7.12.2012.

Задржава се

32. УП за парцелацију на к.п. 74/1 КО Мишар (Интеркоп) Задржава се
Извор:Град Шабац, Градска управа, Одељење за урбанизам (Обавештење бр. 950-1-58/13-11, од 25.03.2013.)

II.3.5. Израда планова детаљне регулације
У Плану генералне регулације „Мишар“ дефинисане су зоне предвиђене за обавезну израду

планова детаљне регулације и приказане у графичком прилогу „Карта спровођења“ .
Приликом дефинисања граница обухвата планова детаљне реулације дозвољена су

одступања од граница зона које су ПГР- ом предвиђене за даљу планску разраду, као и одступања у
смислу израде једног или више планова детаљне регулације у оквиру зоне, у зависности од накнадно
утврђених граница постојећих или планираних функционалних целина у оквиру планираних намена,
конкретних траса планираних и нових саобраћајница и планиране железничке пруге и других фактора
који могу утицати на границе обухвата планова детаљне регулације. Прецизне границе обухвата
планова детаљне регулације дефинисаће се у току његове израде, уз дозвољена одступања од
предложених граница зона.

Уколико се укаже потреба, могу се радити планови детаљне регулације и у другим зонама
које нису дефинисане у графичком прилогу „Карта спровођења“.

У посебним правилима уређења и грађења за дефинисане зоне, подручја и појединачне
локације, у делу „СПРОВОЂЕЊЕ“, детаљно је утврђен  начин спровођења ПГР-а у оквиру сваке зоне,
подручја или локације,  као и услови у којима се морају радити планови детаљне регулације.

При изради планова детаљне регулације могуће су мање корекције дефинисане грађевинске
линије, која не може бити ближа регулационој од оне која је дефинисана ПГР- ом, осим у случају када
је ПГР-ом планирана грађевинска линија одступа од преовлађујуће грађевинске линије у улици или том
делу улице (блоку) и уколико урбанистичко решење то захтева. У случају да графичким прилогом није
дефинисана грађевинска линија она ће се дефинисати приликом израде ПДР-а или урбанистичких
пројеката за појединачне локације: за изграђене делове насеља, као преовлађујућа у улици/ блоки, за
неизграњене делове на основу услова терена, положаја у насељу, категорију приступне саобраћајнице и
намене објеката.

Сва одступања морају бити у складу са правилима струке и законским прописима,
подзаконским актима и важећим нормативима.

За дефинисане коридоре планиране железничке пруге и будуће обилазнице око Шапца,
неопходна је израда планова детаљне регулације, којима је могуће извршити корекције и прецизно
дефинисање траса ових саобраћајница на ажурним геодетским подлогама, а на основу
конкретних услова на терену, претходно урађене докуметације (геомеханички елаборати, студије
изводљивости, генерални пројекат и др.), као и финансијских могућности, локалне управе и
Републике Србије.

Планиране трасе и регулациона ширина  саобрађајница у оквиру зона предвиђених за
обавезну израду ПДР-а, могу се планом детаљне регулације кориговати и предложити другачије
саобраћајно решење у обухвату ПДР-а, уколико је то дозвољено у посебним правилима грађења
и под условом да се обезбеди уклапање и повезивање на саобраћајну мрежу ширег простора и не
омета реализација планираних намена и садржаја у обухвату ПГР-а.

Оријентациони коридори саобраћајница за које је обавезна израда ПДР-а, као и нове
саобраћајнице које нису планиране ПГР-ом, могу се реализовати, уз обавезну израду планова
детаљне регулације. Плановима детаљне регулације ће се дефинисати правци, трасе и капацитети
за њихову изградњу и начин прикључења на постојеће саобраћајнице. Код приказаних
оријентационих коридора саобраћајница (у коридору железничке пруге, зони породичног и
руралног становања, приступна саобраћајница до „комерцијално- услужне зоне у функцији спорта и
рекреације“), могуће је померање трасе, промена правца и друга одступања, при детаљној
разради.

Уколико је овим Планом предвиђена израда ПДР-а само за оријентациони коридор нове
саобраћајнице, границе обухвата ПДР-а се утврђују границама катастарских парцела од којих се
формира будућа саобраћајница, али је могуће обухватити и шири простор. Уколико изградња само
предложене саобраћајнице није довољна за изградњу планираних садржаја у блоку, потребно је
обухватити цео блок, комплетно решити саобраћајну мрежу и тако омогућити нову изградњу у
унутрашњости блока.
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Обавеза је да се за сву линијску комуналну и саобраћајну инфраструктуру изван
грађевинског реона раде Планови детаљне регулације у колико није дефинисана регулација, тј.
повшина јавне намене.

При изради ПГР-а није могућа промена дефинисаних намена (претежне и
компатибилних намена), већ ће се у оквиру дозвољених могућности (намена) детаљно
разрадити парцеле и комплекси.

У зонама планираним за израду планова детаљне регулације,  до њиховог усвајања,
утврђује се забрана изградње нових објеката и реконструкције постојећих, изузев изградње
комуналне инфраструктуре у оквиру постојећих саобраћајница.
II.3.6. Рокови и зоне израде планова детаљне регулације

Израда планова детаљне регулације ће се у складу са финансијским могућностима, обављати у
наредном периоду до 2020.године.

Зоне за које је неопходна израда планова детаљне регулације су дефинисане у графичком
прилогу „Карта спровођења“, а детаљније у посебним правилима грађења и овом поглављу.
Картом спровођења је прописано спровођење ПГР-а обавезном израдом ПДР-а за:
У оквиру целине I:
 Коридор планиране железничке пруге;
 Подручје саобраћајних терминала, изузев за изграђене комплексе, који могу бити обухваћени ПДР-

ом;
 Цео простор северно од планиране железничке пруге, између будуће пруге и реке Саве:

-(IР2) комерцијално- услужна зона у функцији рекреације;

-(IИ1) северни део зоне индустрије и грађевинске делатности у западном блоку;

-(IЛ1) северни део I фазе- луке, слободне зоне, робно- транспортног центра;

-(IЛ2) II фаза- проширење луке робно-транспортне зоне;
-(IЛ3) III фаза- проширење луке и робно-транспортне зоне;

 (IП)- Пословна, услужно- комерцијална зона;
 (Ц) Царинарница Шабац;
 Река Сава- уређена обала;
 (З3) Вегетација речне обале (водно земљиште);
 (IР1) Мишарска ада- зона спорта и рекреације;
 Подручје рекреације на води;
 Орјентациони коридори саобраћајница за које је обавезна израда ПДР-а или су у зонама обавезне

израде ПДР-а;
У оквиру целине II:
 Заштићена околина знаменитог места;
 Подручја културно- историјских манифестација;
 (IIК3) Комуналне и јавне зелене површине (пијаца, зеленило, црпна станица и др.);
 Коридор обилазног пута;
 Орјентациони коридори саобраћајница за које је обавезна израда ПДР-а или су у зонама обавезне

израде ПДР-а;
 (IIВ3) Планирана изградња канала
II.3.7. Израда урбанистичког пројекта

У Плану генералне регулације „Мишар“ су дефинисане површине и локације на којима се
спровођење ПГР-а врши обавезном израдом урбанистичког пројекта. Приликом израде урбанистичког
пројекта обавезно је поштовање правила уређења и грађења дефинисаних ПГР- ом. У случају да
графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија, она ће се дефинисати приликом израде
урбанистичког пројекта.

Урбанистички пројекти за појединачне објекте и комплексе се морају радити у зонама,
подручјима  и локацијама: приказаним у графичком прилогу „Карта спровођења“ и утврђеним
у посебним правилима грађења, за појединачне зоне, подручја и локације у делу
“СПРОВОЂЕЊЕ“, као и у смерницама и одредбама дефинисаним у овом поглављу.

Картом спровођења је прописано спровођење ПГР-а обавезном израдом урбанистичких
пројеката за:
У оквиру целине I:
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 (IИ1) Зона индустрије и грађевинске делатности, у западном блоку, јужно од планиране
железничке пруге;

 (IЛ1) У оквиру I фазе- луке, слободна зоне, робно- транспортног центра, део јужно од планиране
железничке пруге, изузев површина намењених за Царинарницу Шабац;

 (IИ2) Зона индустрије и грађевинске делатности, у источном блоку, јужно од подручја
саобраћајних терминала, укључујући изграђене комплексе у подручју саобраћајних терминала;

 Парцелу месне заједнице (државна својина) на којој су планирани следећи садржаји:
-(IК2) Зона проширења гробља;
-(З2) Јавно зеленило и комуналне делатности (резервна површина МЗ);
-(Пп) Јавни паркинг за путничка возила у заштитној зони далековода;
-(ТС) Трафо станица у заштитној зони далековода.

У оквиру целине II:

 (IIЦ2) Зона културе, туризма и спорта, изузев за делове за које је предвиђена обавезна израда
ПДР-а;

 (IIП1) Привредна зона;
 (IIСР2) Зона проширења спорта и рекреације.

Урбанистички пројекти за изградњу инфраструктуре се морају радити и то:
 за изградњу  саобраћајне мреже са дефинисаном регулацијом, која се не мења;
 за изградњу комуналне инфраструктуре, као што је дефинисано тачкама II.1.5.2. Водопривредна

инфраструктура; II.1.5.3. Електроенергетска инфраструктура; II.1.5.4. Електронске комуникације;
II.1.5.5. Гасификација II.1.5.6. Услови за евакуацију отпада и II.3.10. Инфраструктурна мрежа и
објекти.

Могућа је израда урбанистичких пројеката и ван дефинисаних зона, ако ПГР не садржи
довољно елемената за издавање локацијске дозволе (објекти у функцији туризма, спорта и
рекреације, специфични пословни објекти и сл.) у оквиру зона у којима је њихова изградња
дозвољена. Обавезна израда урбанистичког пројекта у зонама за које се раде планови детаљне
регулације дефинисаће се овим плановима.

Урбанистички пројекат се ради за грађевинску парцелу која има обезбеђен приступ са
реализоване јавне саобраћајне површине.

У деловима насеља где се планирају нове саобраћајнице, урбанистички пројекат се
може радити за грађевинску парцелу којој се обезбеђује приступ са планиране нове
саобраћајнице, уколико постоји потврђен пројекат парцелације планиране саобраћајнице (што
се сматра неопходним условом за њену изградњу) и уз обезбеђење приступа јавном путу до
коначне реализације нове саобраћајнице.

У деловима насеља где је планирано проширење регулационе ширине постојећих
саобраћајница и где се Планом дефинише нова регулациона линија која се не поклапа са постојећом
односно границом катастарске парцеле, могућа је израда урбанистичког пројекта за постојећу
парцелу, која има приступ на јавни пут, под следећим условима:
-да се на парцели дефинише (тачно прикаже) планирана регулациона линија;
-да се грађевинска линија рачуна у односу на планирану регулациону линију;
-да се сви планом дефинисани параметри за изградњу обрачунавају у односу на будућу
грађевинску парцелу, односно површину катастарске парцеле до планиране регулационе
линије.
II.3.8. Издавање локацијске дозволе
 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 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, односно плана детаљне регулације и
урбанистичког пројекта, ако је његова израда предвиђена планом детаљне регулације.
 Издавање локацијске дозволе за објекте и комплексе  за кoje је oбaвeзна израда

урбанистичког пројекта
Локацијска дозвола се издаје на основу Плана генералне регулације и урбанистичког пројекта.
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Локацијска дозвола се издаје за грађевинску парцелу која има обезбеђен приступ са
реализоване јавне саобраћајне површине.

У деловима насеља где се планирају нове саобраћајнице, локацијска дозвола се може
издати за грађевинску парцелу којој се обезбеђује приступ са планиране нове саобраћајнице,
уколико постоји потврђен пројекат парцелације планиране саобраћајнице (што се сматра
неопходним условом за њену изградњу) и уз обезбеђење приступа јавном путу до коначне
реализације нове саобраћајнице.

У деловима насеља где је планирано проширење регулационе ширине постојећих
саобраћајница и где се Планом дефинише нова регулациона линија која се не поклапа са
постојећом односно границом катастарске парцеле, могуће је издавање локацијске дозволе за
постојећу парцелу, која има приступ на јавни пут, под следећим условима:
-да се на парцели дефинише (тачно прикаже) планирана регулациона линија;
-да се грађевинска линија рачуна у односу на планирану регулациону линију;
-да се сви планом дефинисани параметри за изградњу обрачунавају у односу на будућу
грађевинску парцелу, односно површину катастарске парцеле до планиране регулационе
линије.
II.3.9. Инфраструктурне мреже и објекти

Мeстo и нaчин oпрeмaњa зeмљиштa саобраћајном и комуналном инфрaструктурнoм мрeжoм
прикaзaни су  нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa Плaнa кojи утврђуjу услoвe за изгрaдњу
инфрaструктурнe мрeжe, a oписaни су и у oдгoвaрajућим пoглaвљимa тeкстуaлнoг дeлa Плaнa.

Уколико у списку координата осовинских и темених тачака, недостају неке
координате, очитавати их са графичког прилога бр. 9 „План нивелације и регулације 1-
саобраћај“

У зонама које су предвиђене за израду планова детаљне регулације услови за изградњу
инфраструктурне мреже и објеката дефинисаће се тим плановима.

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 и уређење ових површина. Ове саобраћајнице су дефинисане у поглављу
II.1.5.1. „Саобраћајна инфраструктура“. 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, ће се дефинисати израдом урбанистичких
пројеката у склaду сa Зaкoнoм и другим прoписимa, услoвимa дeфинисaним Плaнoм генералне
регулације и другe дoкумeнтaциje за изградњу саобраћајних површина.

Улице  које су изведене, али у делу раскрснице немају изведене планиране радијусе
и/или тротоаре за несметано кретање пешака, у том делу ће се реализовати према Плану генералне
регулације, на основу којег ће се радити пројекат препарцелације и парцелације.

У случају потребе сви недостајући подаци о саобраћајној инфраструктури који постоје у
важећој урбанистичко- техничкој документацији се могу користити.

Постојећи урбанистички пројекти за изградњу комуналне инфраструктуре, који се овим
Планом задржавају (остају на снази), садрже неопходне услове за изградњу инфраструктуре која до
сада није реализована. Уколико се укаже потреба, да се услови за изградњу комуналне инфраструктуре
коригују у важећим урбанистичким пројектима, потребна је израда  нових урбанистичких пројеката,
којима ће се дефинисати нови услови за изградњу комуналне инфраструктуре.

Изградња водоводне мреже се може вршити и директним спровођењем ПГР-а, а уколико је
потребно коридори планираних инсталација водовода, могу се кориговати израдом урбанистичких
пројеката.

Изградња канализационе мреже се може вршити и директним спровођењем ПГР-а, а уколико
је потребно коридори  планираних инсталација, могу се кориговати израдом урбанистичких
пројеката.

За изградњу система за евакуацију атмосферских вода, обавезна је израда
урбанистичких пројеката, који ће се радити и за уређење и изградњу  коловоза и тротоара
постојећих и планираних улица  у насељу . Израда урбанистичких пројеката је обавезна и за изгрању
атмосферске канализације на локацијама означеним у графичком прилогу бр. 13 „План канализације



186

и каналска мрежа“, као и за изградњу канала, уколико је формирана парцела канала, а земљиште
прибављено за ове намене.

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
подручја ће се дефинисати плановима 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 од ПГР-ом дефинисаних решења,
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, која није
дефинисана овим Планом.
II.3.10. Грађевинске линије

Грађевинске линије које су дефинисане овим Планом морају се поштовати, осим у
изузетним случајевима који су наведени у тачкама: III.3.8. Израда урбанистичког пројекта и
III.3.6. Израда планова детаљне регулације и II.2.1. „Општа правила грађења у обухвату
плана“.

Уколико грађевинска линија није дефинисана ПГР- ом, дефинисаће се планом детаљне
регулације, урбанистичким пројектом и изузетно локацијском дозволом, када је предвиђено
директно спровођење Плана.
II.3.11. Зелене површине

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 (у оквиру површина јавне намене) потребно је решење oдгoвaрajућeг
oргaнa Градске управе. Укoликo збoг тeхничких мoгућнoсти зaсaди мoрajу бити уклoњeни, минимaлнo
исти брoj сe мoрa кoмпeнзoвaти у нeпoсрeднoм сусeдству. Потребно je израдити додатне пројекте
хортикултурног уређења (за површине јавне намене) на основу овог Плана, који би омогућили његову
имплементацију.
II.3.12. Локације за које се расписује јавни архитектонски и урбанистички конкурс

Препорука је да се јавни архитектонских или урбанистички конкурси раде за простор у
оквиру „зоне, културе, туризма и спорта“, посебно за подручја културно- историјских
манифестација.
II.3.13. Списак прибављених услова надлежних институција

У складу са одредбама члана 44. и 45. Правилника о садржини, начину и поступку израде
планских докумената («Сл. гласник РС», бр, 31/2010, 69/2010 и 16/211), за потребе израде Плана
генералне регулације, прибављени су услови надлежних институција, подаци и документација која
се односи на постојеће стање, услове коришћења и развој свих области, које су предмет овог Плана.
Табела: Захтеви и услови/ мишљења/ обавештења надлежних установа
Р.б. Назив установе/предузећа Број и датум достављеног дописа
1. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, Сектор за материјалне ресурсе,

Управа за инфраструктуру
Iнт.бр.2076-4, 24.07.2013.

2. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Сектор за
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу

07/33 Број 217-1/239/13, 08.07.2013.

3. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 03Број:020-1466/2, 15.07.2013.
4. РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 92-III-1-64/2013, 05.07.2013.
5. РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД 02-339/13, 28.06.2013. и

02-339-1/13, 08.07.2013.
6. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, Мачвански управни округ,

Одељење санитарне инспекције Шабац
530-353-21/2013-10, 05.07.2013.

7. ЈП «СКЛОНИШТА», НОВИ БЕОГРАД 42-26/13-1,  28.06.2013.
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8. Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ- СРБIЈА А.Д.Београд,
Извршна јединица "Шабац"

4998-200643/1, 26.07.2013.

9. JKП "ТОПЛАНА ШАБАЦ", Сектор гасификације 01-829/13, 18.07.2013.
10. JП "СРБИЈА ГАС", Нови Сад 01-829/13, 18.07.2013.
11. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Шабац 01-2170,  15.08.2013.
12. JП ЕЛЕКТРОМРЕЖА Србија , Београд (погон Ваљево) III-18-04-134/1, 15.07.2013.
13. ДIРЕКЦИЈА ЗА УНУТРАШЊЕ ПЛОВНЕ

ПУТЕВЕ „ПЛОВПУТ“ БЕОГРАД - МИНИСТАРСТВО
САОБРАЋАЈА

342-01-207/2013-06, 01.08.2013.

14. МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА
Лучка капетанија Сремска Митровица

342-4-7/13, 22.07.2013.

15. ЈП „СРБИЈАШУМЕ“, Шумско газдинство
„БОРАЊА“  Лозница

3144,  01.07.2013.

16. ЈП Железнице Србије, Сектор за стратегију и развој, Београд 13/13-2054, 22.10.2013.
17. ЈВП „СРИIЈАВОДЕ“,Водопривредни центар „Сава“Нови Београд 4615/1, 27.11.2013.
18. ЈКП „Водовод- Шабац“, Р-116/13,   22.07.2013.
19. ЈКП „Стари град“, Шабац 3387, 18.07.2013.
20. ЦАРИНАРНИЦА БЕОГРАД 148-15-351-04-18/4/2013,

28.08.2013.
21. ЈП „Путеви Србије“, Београд 953-18071/13-1, 04.11.2013.
22. Дирекција за путеве  Града Шапца 02-735/2, 05.11.2013.
23. Завод за заштиту споменика културе Ваљево 346/1,   25.07.2013.
24. Агенција за управљање лукама, Београд, Београд 80-12-2013/1, 10.12.2013.
25. ЈВП „Сава“- Шабац -

II.3.14. Завршне одредбе
Ступањем на снагу Плана генералне регулације «Мишар», престају да важе:

- одредбе Генералног плана за Шабац и приградска насеља: Мајур, Јевремовац, П.Причиновић,
Јеленча и Мишар («Сл лист општине Шабац», бр. 10/08, исправка техничке грешке,бр. 351-
262/2013-14 од 13.03.2013.), које су у супротности са Планом генералне регулације;
-урбанистички планови нижег хијерархијског нивоа (регулациони планови, планови детаљне
регулације) који се односе на просторе и целине у обухвату овог Плана.

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО

Анализа постојећег стања
1. Топографска карта са границом обухвата
2. Извод из ППГ Шапца
3. Извод из ГП за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић,

Јавремовац, Јеленчу и Мишар
4. Оверен катастарски план Р= 1: 5.000
5. Подлога са границом обухвата Плана Р= 1: 5.000
6. Постојећа намена површина Р= 1: 5.000
Плански део
7. План намене површина и површине јавне намене Р= 1: 5.000
8. План поделе на целине и зоне и заштита простора Р= 1: 5.000
9. План нивелације и регулације 1- саобраћај Р= 1: 5.000
10а. Попречни профили саобраћајница, Р= 1: 100
10б.Списак координата осовинских и темених тачака -
11. План нивелације и регулације 2- грађевинске линије Р= 1: 5.000
12. План водовода Р= 1: 5.000
13. План канализације и каналска мрежа Р= 1: 5.000
14. План електро- мреже Р= 1: 5.000
15. Електронске комуникације Р= 1: 5.000
16. План гасоводне мреже Р= 1: 5.000
17. Карта спровођења Р= 1: 5.000
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III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Плана генералне регулације «Мишар» ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
«Службеном листу града Шапца».

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бр.__________________________ ГРАДА ШАПЦА

_______________________________
Прим.др. Слободан Мирковић


