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ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЈЕЛЕНЧА“
(прва измена)
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
I ОПШТИ ДЕО
1.ПОВОД ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПГР-а
Изради Измене и допуне Плана генералне регулације «Јеленча»-прва измена (у даљем
тексту: Измена и допуна ПГР-а), се приступа на основу Одлуке о изради Измене и допуне
Плана генералне регулације «Јеленча»-прва измена ("Сл.лист града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева",бр.12/17). У поступку доношења предметне одлуке
прибављено је мишљење Одељења за инспекцијске и комунално- стамбене послове Градске
управе града Шапца да „не треба вршити израду Стратешке процене“ (бр. 501-4-31/2017-08 од
25.05.2017.) и донета је Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну
средину Измене и допуне Плана генералне регулације «Јеленча» (прва измена) ("Сл.лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева",бр. 12/17).
Наручилац израде Измене и допуне ПГР-а је град Шабац. Срeдствa зa изрaду Измене
и допуне ПГР-а oбeзбeђуje инвеститор: Сретен Чолић. Носилац изрaде Измене и допуне ПГР-а
је надлежни орган локалне самоуправе. Израда Измене и допуне ПГР-а је поверена ЈУП „План“
из Шапца.
Повод за израду Измене и допуне ПГР-а је захтев Сретена Чолића, сукорисника на
к.п.бр. 1/25 КО Јеленча, за промену локације планиране зидане трафо станице ЗТС „Думача VII“,
која је ПГР-ом планирана на делу предметне парцеле, на углу државног пута Iб реда 26 и 21
(улица Београдска) и саобраћајнице Нова 35.
Да би се утврдила нова локација за изградњу ТС, у току израде елабората за
потребе раног јавног увида, од Електродистрибуције Шабац, су тражени (допис бр. 01-921 од
27.06.2017.) и добијени Посебни услова за израду Измене и допуне Плана генералне
регулације «Јеленча»-прва измена, бр. 8Л.0.0.-166893/2-2017од 04.07.2017.године. Предложена
локација је претходно договорена на састанку одржаном са представницима ЕД Шабац, у
просторијама ЈУП „ПЛАН“ Шабац, дана 22.06.2017.године.
Обрађивач плана је обавестио представника ТАЛУМ доо (сукорисника на к.п.бр. 1/25
КО Јеленча), о покретању процедуре за израду Измене и допуне ПГР-а, на састанку који је
одржан у просторијама ЈУП „ПЛАН“ Шабац, дана 20.06.2017.године и уручио Обавештење бр. 01880 од 19.06.2017.године.
У елаборату за потребе раног јавног увида обухват Измене и допуне ПГР-а је
проширен у односу на предложени обухват у Одлуци о изради Измене и допуне ПГР-а, јер је
обухваћен део приступног пута на новој локацији трафостанице, односно део к.п.бр. 15/4 КО
Јеленча.




2. ЦИЉЕВИ ИЗРДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а
Основни/општи циљеви израде Измене и допуне ПГР-а су:
Одређивање адекватне локације за изградњу дистрибутивне трафостанице, уз поштовање
општих правилила за регулацију и изградњу, захтева Електродистрибуције Шабац, потреба
инвеститора и постојећег стања на терену;
Корекција регулационе линије улице Нова 35, у складу са катастарским стањем.
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3. ОБУХВАТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а
Границом обухвата Измене и допуне ПГР-а обухваћен је:
 део катастарске парцеле 1/25 КО Јеленча до коридора планиране железничке пруге према
основном плану (ПГР Јеленча);
 део катастарске парцеле 1/26 КО Јеленча, на којем је планирана саобраћајница Нова 35
(према ПГР-), а мањи део је планиран за комплетирање парцеле трафо станице; и
 део катастарске парцеле 15/4 КО Јеленча, који улази у састав приступне саобраћајнице
(ул.Београдска/државни пут) новој локацији ТС, а чији је корисник град Шабац.
Граница обухвата је дефинисана координатама преломних тачака на местима где
граница сече катастарске парцеле. Предложена граница је приказана у свим графичким
прилозима елабората, а граница обухвата дефинисана координатама детаљних тачака,
приказана је у графичком прилогу: „Подлога са границом обухвата". Површина обухвата Изменe и
допунe ПГР-а износи око 3,5ha.
Опис границе обухвата:
Граница обухвата ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ"ЈЕЛЕНЧА"прва измена полази од тромеђе катастарских парцела бр.11, 15/1 (улица Београдска), и 1/25, и
иде спољном границом кат.парц.бр. 1/25, 1/26 – до преломне тачке бр.1, ломи се ка северу и сече
кат.парц.бр.1/26 – до преломне тачке бр.2, даље иде спољном границом кат.парц.бр.1/26 – до
преломне тачке бр.3, ломи се ка истоку и сече кат.парц.бр.1/26 – до преломне тачке бр.4, ломи се
ка северу и прати спољну границу кат.парц.бр.1/25 – до преломне тачке бр.5, наставља ка истоку
при чему сече кат.парц.бр.1/25 - до преломне тачке бр.6, наставља до преломне тачке бр.7 и
даље у том правцу прати спољну границу кат.парц.бр.1/25 – све до тромеђе кат.парц.бр.1/25,
15/4 и КО Мишар, наставља спољном границом кат.парц.бр.15/4 - - до преломне тачке бр.8, ломи
се ка северу и сече кат.парц.бр.15/4 - до преломне тачке бр.9 и даље прати спољну границу
кат.парц.бр.1/25 – све до почетне тачке (тромеђе катастарских парцела бр.11, 15/1 (улица
Београдска).
Координате преломних тачкака границе обухвата дате су у табели:
Бр.тачке
Y
X
1
7.400.099,84 4.955.681,82
2
7.400.101,94 4.955.689,45
3
7.400.131,71 4.955.818,89
4
7.400.137,75 4.955.817,70
5
7.400.151,20 4.955.875,84
6
7.400.178,91 4.955.872,91
7
7.400.202,26 4.955.872,05
8
7.400.232,67 4.955.642,48
9
7.400.233,45 4.955.651,91
Простор у обухвату Измене и допуне ПГР-а се налази у оквиру целине I „Источна радна
зона“ и обухвата: део „зоне индустрије, са услужним и комерцијалним делатностима“ (IИ),
локацију планиране зидане трафостанице (ТСз), планирану саобрћајницу Нова 35 и део
државног пута, односно улице Београдске и то: део спољне коловозне траке, тротоара,
бициклистичке стазе и зелене површине.

1.

2.

3

3.
Граница обухвата на орто фото подлози (1) и изводу из ПГР-а:2.Подлога са границом обухвата; 3.Подела на
целине и зоне и заштита простора;

Простор у обухвату Измене и допуне ПГР-а се налази између постојећих индустријских
колосека односно „коридора планиране железничке пруге“ и улице Београдске где се
преклапају државни путеви Iб реда 26 и 21, а северно од постојеће раскрснице са кружним током,
која није приказана на подлози.
3.1. Подаци о катастарским парцелама у обухвату Измене и допуне ПГР-а
Подаци о катастарским парцелама у обухвату Измене и допуне ПГР-а преузети су са
интернет сервиса WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb.
Табела: Подаци о катастарским парцелама у обухвату Измене и допуне ПГР-а
К.п.
Површина Облик својине Ималац права на катастарској
Врста
Врста права
бр.
(ha.a.m2)
парцели
земљишта
ДЕЛОВИ ПАРЦЕЛА
1/25
3.45.26
Чолић (Милан) Сретен
Градско
државна РС
-корисник
Предузеће за производњу, трговину и
грађевинско
услуге ТАЛУМ доо
земљиште
Градско
1/26
0.13.16
јавна својина ГРАД ШАБАЦ
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4. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду Измене и допуне ПГР-а садржан је у одредбама:
 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука
УС, 24/11, 121/2012, 42/2013- одлука УС и 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014. и
145/2014.);
 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015);
 Стaтута града Шапца ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева" бр. 32/08 и 33/16);
 Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне регулације «Јеленча» -прва измена
("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева",бр. 12/17);
 Одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Измене и допуне
Плана генералне регулације «Јеленча»- прва измена ("Сл.лист града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева",бр. 12/17);
Плански основ за израду Измена и допуна ПГР-а садржан је у одредбама:
 Просторног плана града Шапца («Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци
и Коцељева», бр. 7/2012);
 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.).
План генералне регулације „Јеленча“ ("Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева” брoj 23/2015), претставља документацију од значаја за израду Измена
и допуна ПГР-а
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5. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА
И ИЗВОД ИЗ ОСНОВНОГ ПЛАНА
5.1. Извод из Просторног плана Републике Србије
Одредбе из Просторног плана Републике Србије («Сл.гласник РС» бр. 88/10) које су
значајне за развој територије КО Јеленча и простора у обухвату Измене и допуне ПГР-а 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- ОбреновацШабац представља приоритет;
 Оружење градског насеља је означено као јено од најугроженијих подручја ((„hot spot“) са
аспекта заштите животне средине и као једно од подручје са најризичнијим индустријским
постројењима, са аспекта ризика од технолошких удеса, што захтева санирање
најугроженијих простора и еколошких „црних“ тачака на подручју Републике и спровођење
мера превенције, приправности и одговора на технолошке удесе на свим нивоима (од
предузећа до РС).
5.2. Извод из Просторног плана града Шапца
Посебни циљеви Просторног плана града Шапца («Сл.лист града Шапца и општина:
Богатић, Владимирци и Коцељева», бр. 7/2012), значајни за развој територије КО Јеленча и
простор у обухвату Измене и допуне ПГР-а су:
 Адекватније коришћење саобраћајно- географског положаја града Шапца у Србији,
као и природних и створених потенцијала;
 Урбани центар: постизање вишег нивоа урбанитета Шапца, као и развој Шапца као
функционално- урбаног подручја Србије (ФУП) и фактора интеграције ширег
(националног подручја);
 Одрживи развој привреде, заснован на коришћењу локалних ресурса и компаративних
предности града, у којој ће пољопривреда, индустрија и саобраћај бити стратешке
области развоја;
 Повећање атрактивности простора и шири избор решења, са локационог становишта за
улагања страног капитала.
 Стратешка опредељења развоја привреде су:
 Секундарни сектор са развијеном индустријом/МСП и грађевинарством;
 Саобраћајне активности, робно-транспортни, логистички и интермодални центри, као и
друге сервисне и угоститељско- туристичке активности/ делатности;
 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.
 У области друмског саобраћаја за предметно подручје су најзначајнији постојећи државни
путеви Iб реда број 26 и 21, као и планирана друга обилазница, која пролази јужним делом
територије КО Јеленча.
 У области железничког саобраћаја, за град Шабац, насеље Шабац и насеље Јеленча од
посебног значаја је изградња једноколосечне железничке пруге Шабац- Обреновац, чији је
коридор дефинисан Просторним планом.
 Речни саобраћај претставља 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.
 Водопривредном основом Србије и ППРС предложено је разматрање могућности
изградње једне хидроелектране (једне степенице), низводно од Шапца (ХЕ Шабац), са
плитком акумулацијом.
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Према категоризацији подручја града Шапца према степену загађености, КО Јеленча
припада:
 подручју загађене и деградиране животне средине и то: непосредној зони утицаја
државног пута I реда; непосредној зони утицаја радних и индустријских зона и постројења;
 подручју угрожене животне средине: приградској субурбаној зони Шапца; државни путеви
I и II реда; железничке пруге; водотоци III класе квалитета.
 Грађевинско подручје припада зони негативних утицаја на животну средину (зоне урбаних и
радних активности), са 4 неуређена одлагалишта отпада планирана за санацију и
рекултивацију.
5.3. Извод из основног плана: Плана генералне регулације „Јеленча“
Планом генералне регулације „Јеленча“ ("Сл. лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева” брoj 23/2015), подручје обухвата (КО Јеленча) је подељено на две
урбанистичке целине у оквиру којих су издвојене карактеристичне зоне, подручја и намене
и утврђена концепција уређења. Целина I- Радна зона (Источна радна зона) представља део
најстарије радне зоне Шапца, где су планским документима вишег реда и стратешким
документима планирани и грађени велики индустријки објекти некадашње Хемијске индустрије
„ЗОРКА“ Шабац. Овај део радне зоне је већим делом изграђен и комунално опремљен, а
некадашња велика предузећа у оквиру Хемијске индустрије „ЗОРКА“ су приватизована или
одавно престала са радом, а имовина је распродата. Планом се предвиђа санација,
ревитализација и уређење овог дела радне зоне за потребе индустријске производње и пратећих
комерцијалних и услужних делатности и изградња нове
саобраћајнице и саобраћајних
терминала на парцелама РТЦ-а. За потребе изградње нове пруге Шабац- Обреновац дефинисан
је коридор планиране железничке пруге.
У оквиру целине I (Радна зона-Источна радна зона) издвојене су следеће зоне:

Зона индустрије, са услужним и комерцијалним делатностима (IИ)
У oвoj зoни je дозвољена: индустриjскa прoизвoдњa, производња за потребе
грађевинарства, складишта, сeрвиси, услужнe и комерцијалне дeлaтнoсти и друге кoмпaтибилнe
нaмeнe. Ниje дозвољена прoизвoдњa прeхрaмбeних прoизвoдa. Основна намена зоне је:
индустријска производња и складиштење, са пратећим пословно- административним
активностима и објектима, техничким, помоћним и сервисним службама (технички преглед
возила, прање возила, снабдевање горивом и сл.) и др.
 Инфраструктура
Развој и функционисање радне зоне условљен је функционисањем постојеће и изградњом
нове инфраструктуре и то:
 Коридор планиране железничке пруге; Планом је резервисан коридор за потребе
изградње нове железничке пруге Београд- Обреновац- Шабац;
 Постојећи индустријски колосеци на парцелама корисника/власника се могу задржати
у зависности од потреба компанија које их користе или се у складу са потребама могу градити и
нови;
 За потребе друмског саобраћаја и обезбеђења прилаза парцелама у унутрашњости
радне зоне, планирана је нова саобраћајница правца север- југ, до реке Саве, у зони
саобраћајних терминала, која се делом продужава дуж речне обале и завршава окретницом/
платоом; Планом је предложен и орјентациони коридор нове саобраћајнице, у оквиру
коридора планиране железничке пруге, за који је обавезна израда ПДР-а; Коридор ове
саобраћајнице није обавезујући па се, при изради ПДР-а може укинути, померити, изместити,
уколико се пронађе другачије саобраћајно решење;
 Мерно- регулациона станица; У радној зони је резервисана локација за потребе
изградње нове МРС, на почетку ул. Нова 36, у близини државног пута Шабац- Обреновац;
 Зидане трафо станице; За потребе изградње нових зиданих трафо станица
резервисане су две локације поред државног пута: на почетку улица Нова 35 и Нова 36.
 Зелене површине у оквиру ове целине чине: линеарне зелене површине (у регулацији
саобраћајница), које су планиране дуж државног пута између целина I и II.


6. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а
Предмет измене и допуне ПГР-а су делови следећих катастарских парцела и
основним планом дефинисаних намена:
 део к.п.бр. 1/25 КО Јеленча који припада „зони индустрије, са услужним и комерцијалним
делатностима“ (IИ) и локација на којој је планирана изградња дистрибутивне трафостанице
(ТСз);
 део к.п.бр. 1/26 КО Јеленча на којем је планирана саобрћајница Нова 35 и мањи део за
комплетирање парцеле ТС; и
 део к.п.бр. 15/4 КО Јеленча, који улази у састав улице Београдске, односно државног пута.
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1
2
1 и 2. Објекат изграђен на локацији планиране ТС по ПГР-у

Изменом и допуном ПГР-а мења се локација за изградњу дистрибутивне трафо
станице ЗТС „Думача VII“, која је основним планом предвиђена на делу катастарске парцеле бр.
1/25 КО Јеленча, на углу државног пута Iб реда 26 и 21- улица Београдска, јер је на предметној
локацији изграђен објекат (слике 1 и 2).

3
3 и 4. Предлог нове локације ТС

4.

Нова локација ТС се планира на истој катастарској парцели, поред државног пута на
растојању од око 130м источно од локације планиране ПГР-ом (слике 3 и 4), иза кружне
раскрснице. На тај начин се врши и промена статуса јавне намене у остале намене
(индустрија са услужним и комерцијалним делатностима), на претходно планираној локацији ТС
на к.п.бр. 1/25 КО Јеленча и дефинише нова површина јавне намене на новој локацији за
изградњу трафостанице.

Нова локација ТС иза кружне раскрснице
Google maps-сателитски снимак
У складу са наведеним изменама регулациона линија улице Нова 35, према к.п.бр. 1/25,
на месту укрштања са државним путем, се помера на катастарско стање (слика 5 Извод из
ПГР-а).
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Извод из ПГР-а

Министарству заштите животне средине је послат „Захтев за доставу података и
дефинисање посебних услова за израду Измене и допуне Плана генералне регулације
«Јеленча»-прва измена, а у вези опасног отпада на локацијама: „ECO-GAS MGS“ Београд
(Некадашња „ЗОРКА- Полипласт“); и ТАЛУМ ДОО (Некадашња „ЗОРКА-Заштита биља“), на
територији града Шапца“ (бр. 01-1232 од 30.08.2017.). На овај захтев није стигао одговор.
Због недостатка нових релевантних података о збрињавању опасног отпада који је
остао од претходних активности на локацији ТАЛУМ ДОО (Некадашња „ЗОРКА-Заштита
биља“), у графичким прилозима и текстуалном делу бришу се подаци који се односе на
збрињавање опасног отпада на овој локацији. У текстуалном делу, у општа правила грађења
уноси се следећи текст:
„Уколико се на парцелама/деловима парцела у обухвату налази опасан отпад остао
од претходних активности на локацији, забрањена изградња нових индустријских,
складишних и других објеката до коначног збрињавања отпада; Дозвољава се: само
реконструкција и други радови у функцији смањење ризика од удеса и спречавања
загађења животне средине, до коначног збрињавања/ одношења ускладиштеног опасног
отпада; радови на уклањању/збрињавању отпада; и радови на чишћењу и санацији
терена, после уклањања отпада“.
7. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а
Измена и допуна ПГР-а «Јеленча», се врши искључиво у дефинисаним границама
обухвата. За простор у обухвату Измене и допуне ПГР-а дефинишу се правила уређења и
грађења и на том простору ће се, по усвајању на Скупштини града Шапца, примењивати
искључиво Измена и допуна ПГР-а.
Изменом и допуном ПГР-а не мења се концепција основног плана, а планска решења у
Измени и допуни ПГР-а су у потпуности усклађена са пласнским решењима основног плана.
На простору изван обухвата Измене и допуне ПГР-а примењује се основни план:
План генералне регулације «Јеленча».
На основу анализе прикупљених услова за основни план (ПГР Јеланча) и њиховог рока
важења, оцењено је да се већина издатих услова и података може користити и за израду
Измене и допуне ПГР-а, јер нису временски ограничени, изузев:
 Техничких услова за израду техничке документације, бр. 01-8001 од 11.11.2014.године, од ЈП
ЕПС- «Електросрбија» д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Шабац, који важе 2 године
од дана издавања; и
 Услова ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ, бр. 0-1-2-258/1 од 04.(18.)12.2014.године, који важе 2
године од дана издавања «или краће уколико дође до промене важећих законских регулатива
и прописа»; Пошто у границама обухвата Измене и допуне ПГР-а, нема објеката и
инсталација ЕМС-а, њихово мишљење се неће поново прибављати, већ ће се
прибавити услови ЕД Шабац;
 Мишљења о условима и могућностима прикључења на дистрибутивни систем ЈП
«Србијагас», бр. 06-01-5923/1 од 02.12.2014.године, чији је рок важења 2 године од дана
издавања; Пошто у границама обухвата Измене и допуне ПГР-а, нема објеката и инсталација
Србијагаса њихово мишљење се неће поново прибављати, већ ће се прибавити услови
ЈКП Топлана Шабац, Одељење гасификације.
На основу претходне анализе прикупљених услова и података за основни план, као и због
измештања планиране дистрибутивне трафостанице, закључено је, да је, поред наведених
јавних предузећа (ЕД Шабац и ЈКП Топлана Шабац, Одељење гасификације) потребно
тражити нове услове и од: Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ- СРБIЈА А.Д.Београд,
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Извршна јединица "Шабац", ЈКП „Водовод- Шабац“ и ЈП «Инфраструктур», због међусобног
укрштања и усклађивања траса комуналне инфраструктуре.
У току израде нацрта Измене и допуне ПГР-а закључено је да нове услове треба
тражити и од:
- «Железнице Србије» а.д., јер се северни део к.п.бр. 1/25 КО Јеленча, налази у
заштитном пружном појасу планиране (основним планом) железничке пруге и
инфраструктурном појасу (25м) постојеће пруге. Постојећа и планирана пруга су ван обухвата
Измене и допуне ПГР-а,
-Министарства заштите животне средине, јер се у границама обухвата Измене и
допуне ПГР-а налази једна од означених локација (к.п.бр. 1/25 КО Јеленча) у основном
плану, на којој се, на основу доступних података у време израде ПГР-а Јеленча, налазио
заостали опасан отпада („ЗОРКА-Заштита биља“, чији је корисник у време израде
основног плана била компанија «ТАЛУМ“ДОО, а после доношења плана део парцеле и
објеката је продат);
Пошто је град Шабац корисник катастарске парцеле 15/4 КО Јеленча на којој се
налази спољна коловозна трака и планиран је тротоар, бициклистичка стаза и зелена површина у
оквиру улице Београдске, односно трасе државног пута, услови од ЈП „Путеви Србије“ из
Београда се неће поново прибављати, већ ће се прибавити услови ЈП «Инфраструктур» из
Шапца.
Да би се утврдила нова локација за изградњу ТС, у току израде елабората за
потребе раног јавног увида, од Електродистрибуције Шабац, су тражени (допис бр. 01-921
од 27.06.2017.) и добијени Посебни услова за израду Измене и допуне Плана генералне
регулације «Јеленча»-прва измена, бр. 8Л.0.0.-166893/2-2017од 04.07.2017.године. Предложена
локација је претходно договорена на састанку одржаном са претставницима ЕД Шабац, у
просторијама ЈУП „ПЛАН“ Шабац, дана 22.06.2017.године.
Обрађивач плана је, на састанку одржаном у просторијама ЈУП „ПЛАН“ Шабац, дана
20.06.2017.године, уручио Обавештење о покретању процедуре за израду Измене и допуне
ПГР-а (бр. 01-880 од 19.06.2017.године) претставнику ТАЛУМ доо (сукориснику на к.п.бр. 1/25
КО Јеленча).
У елаборату за потребе раног јавног увида обухват Измене и допуне ПГР-а је
проширен у односу на предложени обухват у Одлуци о изради Измене и допуне ПГР-а, јер је
обухваћен део приступног пута на новој локацији трафостанице, односно део к.п.бр. 15/4 КО
Јеленча.
Измена и допуна ПГР-а се ради на истој подлози на којој је израђен Плaн генералне
рeгулaциje "Јеленча", односно дигиталном катастарском плану, са катастром подземних
водова, који је делимично ажуриран (новоизграђени објекат, постојећи бунари) геодетским
снимањем стања на терену.
8. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Постојећа намена површина, у границама Измене и допуне ПГР-а, није измењена, у
односу на стање у време израде основног плана. На катастарској парцели 1/25 КО Јеленча се
налазе индустријски, складишни и пратећи објекти некадашње фабрике „ЗОРКА- ЗАШТИТА
БИЉА ШАБАЦ“, која је после неуспеле приватизације доспела под стечај, а имовина је продата.
Већи део имовине је купила фирма «ТАЛУМ“ доо Шабац, која је у власништву словеначке
компаније „ТАЛУМ“, која се бави производњом алуминијума. Пошто ова компанија продаје или
даје у закуп земљиште и постојеће објекте, на локацији Измене и допуне ПГР-а, после израде
основног плана, инвеститор Сретен Чолић је на основу Уговора о купопродаји постао сукорисник
на катастарској парцели бр. 1/25 КО Јеленча. Део објеката на парцели је реконструисан за
потребе нових корисника и закупаца, а део парцеле је неизграђен. Планирана трафостаница
није изграђена, а на локацији планираној за трафо станицу је изграђен нови објекат- хала
непознате намене.
Собраћајница Нова 35 је део некадашњих интерних саобраћајница у индустријском
комплексу и у јавној је својини града Шапца, изузев планираног, основним планом бочног крака.
На раскрсници државних путева I реда изграђена је кружна раскрсница, која није
приказана на подлози и ван обухвата је Измене и допуне ПГР-а
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1
1 и 2. Нова 35

2

Биланс постојеће намене површина у границама обухвата Измене и допуне ПГР-а
Намена
Површина у ha.а.m2
%
Индустрија и складишта
3.4489
96,2
Путеви (државна/јавна својина)
0.13.71
3,8
УКУПНО
3.58.60
100
Напомене: Површине су добијене мерењем на карти;

8.1. Инфраструктура
8.1.1. Саобраћај
У обухвату Измене и допуне Плана генералне регулације ”Јеленча„ (прва измена),налази
се приступна саобраћајница у јавној својини и део деонице државног пута Iб реда број 26,
односно улице Београдске.
Према прибављеним условима од „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (бр. 1/20175360 од 12.09.2017.), у опису постојећег стања је наведено да се северни део планског подручја
за који се израђује предметна Измена и допуна ПГР-а, граничи са индустријским колосеком за
Слободну зону Шабац.
8.1.2. Водопривредна инфраструктура
Водоводна мрежа
Снабдевање санитарном и противпожарном водом, у обухвату Измене и допуне, ПГР
Јеленча –обавља се са насељске водоводне мреже, која претставља део водоводне мреже града
Шапца и преко постојећих система водоснабдевања у оквиру некадашње ХИ ЗОРКА.
Примарни водови за снабдевање водом из градског система водоснабдевања дела
насеља у обухвати Измене и допуне ПГР-а, изведени су дуж улица: Београдска (држави пут Iб
реда број 26) (PEø500mm-потисна водоводна мрежа Peø100mm-секундарна). Из улице Маршала
Тита (ка Ваљеву) на постојећи потис у кружној раскрсници се прикључују секундарци Peø160mm.
Са потиса PEø500mm је изведен крак (одвојак) ø100mm испод Београдске улице и снабдева
потрошаче на страни улице на којој се налази и обухват Измене и допуне ПГР-а. Ширење
секундарне водоводне мреже у улици Нова 35, која се налази у Измене и допуне ПГР-а обрадиће
се посебним урбанистичким пројектом у коме ће се дефинисати услови проласка комуналне
инфраструктуре кроз државни пут Iб реда. Захтеви за снабдевањем водом потрошача решени су
израдом појединачних прикључака са потиса који је на супротној страни улице у односу на
обухват.
Канализациона мрежа
Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних и атмосферских отпадних вода у насељу
Јеленча, обавља се сепаратним системом, тако да се посебном фекалном канализационом
мрежом евакуишу санитарно-фекалне отпадне воде, а атмосферске воде се евакуишу
атмосферском канализационом мрежом и мрежом отворених канала и природних вододерина до
реципијента- реке Саве.
Евакуација санитарно-фекалних отпадних вода
Евакуација санитарно-фекалних отпадних вода у обухвату плана обавља се преко
примарног фекалног канализационог колектора у улици Београдска, профила PЕЕø500 mm.
Санитарно-фекалне воде, одводе се до локације Централног постројења за пречишћавање
отпадних вода (ЦППОВ) града Шапца, а затим се након пречишћавања испуштају у реку Саву.
На терену, у улици Нова 35, је констатована изграђеност јединствене канализације која је
била у надлежности
ХЕ ’’Зорка ’’. ЈКП "Водовод-Шабац" не располаже о подацима и
карактеристикама за наведену канализацију.
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Евакуација атмосферских вода
Атмосферске воде, евакуишу се атмосферском канализацијом у улици Београдска ПЕØ500
mm, до реке Саве и то кроз два канализациона слива. Један од излива ка реци Сави представља
канализациони колектор БЕТ ø500 mm кoји је у надлежности ХЕ ’’Зорка ’’и на који је повезан
атмосферски колектор PЕЕø500 mm (трасиран од Поп Лукине улице до кружне саобраћајнице).
8.1.3. Електроенергетика
У обухвату Измене и допуне ПГРа присутан је далековод (мешовити вод) 35kV, са Ал-Ч.
проводницима на армирано-бетонским стубовима, у простору регулације улице Београдске.
Присутан је и део расплета високонапонских подземних ел.енергетских кабловских водова 10kV
из оближње ТС 35/10kV „Шабац 3 –Думача“. Трасе тих каблова нису евидентиране код РГЗ
Службе за катастар Шабац, а такође нема података о положајима интерних нисконапонских
каблова на индустријским комплексима. У графичком делу елабората, на Плану електро мреже
(цртеж 15.1, Р 1:2500) нанет је положај далековода 35kV и орјентационо подземни
високонапонски кабл 10kV уз ул. Нова 35.
8.1.4.Телекомуникациона мрежа (фиксна и мобилна телефонија) и кабловски
дистрибутивни систем
Oбухват плана је на реону АТЦ „Мишар“, кабловско подручје N⁰2. У обухвату су, у
простору регулације улице Београдске, присутни следећи телекомуникациони објекти:
 Магистрални оптички телекомуникациони кабл Шабац-Београд;
 Спојни оптички телекомуникациони кабл Мишар-Церовац;
 Бакарни телекомункациони кабл месне мреже, капацитета 100x4;
 Извод на бетонском стубу, капацитета 10 прикључака.
Положај свих набројаних објеката је представљен на графичком прилогу: План електронских
комуникација (цртеж 16.1, Р 1:2500).
Кабловски дистрибутивни систем је изграђен по стубовима далековода 35KV што није у
складу са важећим прописима. Нема базних станица оператера мобилне телефоније, а
покривеност сигналом је добра.
8.1.5. Гасоводна мрежа
У обухвату плана нема изграђене гасоводне мреже.
8.1.6. Зелене површине
У границама обухвата Плана не постоје уређене јавне зелене површине.
Постоји зеленило у оквиру некадашњег привредног комплекса „Заштита биља“
9. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
При доношењу Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне регулације
«Јеленча»-прва измена ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева",бр. 12/17), донета је Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на
животну средину Измене и допуне Плана генералне регулације «Јеленча» ("Сл.лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева",бр. 12/17), па су мере заштите животне
средине преузете из основног плана (ПГР Јеленча), за чију израду је коришћена следећа
документација:
 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног плана за Шабац и
приградска насеља: Мајур, Јевремовац, П.Причиновић, Јеленчу и Мишар;
 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана града Шапца.
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II. ПЛАНСКИ ДЕО
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
У обухвату Измене и допуне ПГР-а нису планиране нове намене, у односу на
основни план (ПГР Јеленча), нити нове поделе на целине и зоне. Једина измена се односи на
промену локације за изградњу трафостанице. Нова локација трафо станице је планирана на
неизграђеном делу к.п.бр. 1/25 КО Јеленча, источно од кружне раскрснице.
Део парцеле 1/25 КО Јеленча, који је основним планом био предвиђен за формирање
парцеле ТС се припаја „зони индустрије, са услужним и комерцијалним делатностима“ (IИ),
а део к.п.бр. 1/26 КО Јеленча који је био предвиђен за комплетирање парцеле ТС се припаја
саобраћајници Нова 35, тако што се задржава постојеће катастарско стање.
1.2. НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ – БИЛАНСИ ПОВРШИНА
Катастарске парцеле у обухвату Измене и допуне ПГР-а се налазе у грађевинском
подручју насеља Јеленча, у Источној радној зони Шапца. Изменом и допуном ПГР-а дефинисана
је претежна намена површина у границама обухвата, а биланс претежне намене дат је у наредној
табели.
Табела: Биланс површина планираних намена *1
Планирана намена површина у обухвату
Измене и допуне ПГР-а
ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Индустрија са услужним и комерцијалним делатностима
ИНФРАСТРУКТУРА
Саобраћајнице
Зидана трафо станица
УКУПНО У ОБУХВАТУ Измене и допуне ПГР-а
1

Површина (приближно)
ha.а.m2
%
3.41.99
95,33
3.41.99
95,33
0.16.74
4,67
0.15.46
4,31
0.01.28
0.36
3.58.73
100

* Површине су добијене мерењем, на графичком прилогу „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 0,16 ha или око 4,67% површине обухвата Измене и допуне ПГР-а.
Површине јавне намене чине: саобраћајне површине и планирана парцела за изградњу
трафо станице
Табела: Биланс површина јавне намене
Планиране површине јавне намене
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Саобраћајнице (постојеће и планиране)
Зидана трафо станица
УКУПНО У ОБУХВАТУ Измене и допуне ПГР-а

Површина (приближно)*1
ha.а.m2
%
0.16.74
4,67
0.15.46
4,31
0.01.28
0.36
3.58.73
100

1

* Површине су добијене мерењем, на графичком прилогу „план намене површина и површине јавне намене“;

Објекте јавне намене чине 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.
1.3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
У обухвату Измене и допуне ПГР-а нису планиране нове намене, у односу на основни
план (ПГР Јеленча), нити нове поделе на целине и зоне, већ је, у складу са променом локације
за изградњу трафостанице на к.п.бр. 1/25 КО Јеленча, извршена корекција/ померање ПГР-ом
дефинисаних граница планираних јавних и осталих намена у обухвату, тако да се овом
изменом и допуном ПГР-а не мења концепција уређења радне зоне.
Изменом и допуном ПГР-а је обухваћен део „зоне индустрије, са услужним и
комерцијалним делатностима“ (IИ) у оквиру целине I „Источна радна зона“, локација
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планиране зидане трафостанице (ТСз), планирана саобрћајница Нова 35 и део улице
Београдске, односно део државног пута.
Целина I- Радна зона (Источна радна зона) претставља део најстарије радне зоне
Шапца, где су планским документима вишег реда и стратешким документима планирани и
грађени велики индустријки објекти некадашње Хемијске индустрије „ЗОРКА“ Шабац. Овај део
радне зоне је већим делом изграђен и комунално опремљен, а некадашња велика предузећа у
оквиру Хемијске индустрије „ЗОРКА“ су приватизована или су одавно престала са радом, а
имовина је распродата (Заштита биља). Планом се предвиђа санација, ревитализација и
уређење овог дела радне зоне за потребе индустријске производње и пратећих комерцијалних и
услужних делатности.
Зона индустрије, са услужним и комерцијалним делатностима (IИ): У oвoj зoни je
дозвољена: индустриjскa прoизвoдњa, производња за потребе грађевинарства, складишта,
сeрвиси, услужнe и комерцијалне дeлaтнoсти и друге кoмпaтибилнe нaмeнe. Ниje дозвољена
прoизвoдњa прeхрaмбeних прoизвoдa. Основна намена зоне је: индустријска производња и
складиштење, са пратећим пословно- административним активностима и објектима, техничким,
помоћним и сервисним службама (технички преглед возила, прање возила, снабдевање горивом
и сл.) и др.
Зидане трафо станице; За потребе изградње зидане трафо станице резервише се нова
локације поред државног пута.
Саобраћајница Нова 35 задржава основним планом дефинисана нивелациона и
регулациона решења, изузев промене положаја и радијуса кривине према к.п.бр. 1/25 КО
Јеленча, задржавањем катастарског стања.
Улица Београдска задржава основним планом дефинисана нивелациона и регулациона
решења.
1.4. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Сва планирана инфраструктура дуж државног пута (Београдски пут) реализује се на
основу Плана генералне регулације „Јеленча“ ("Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева” брoj 23/2015).
1.4.1. Саобраћајна инфраструктура
Графички прилози број: 9.1.План нивелације и регулације 1–саобраћај; 10.1.а.Попречни профили
саобраћајница;11.1.План нивелације и регулације 2 –грађевинске линије и спровођење
1.4.1.1. Друмски саобраћај
Простор у обухвату Измене и допуне Плана генералне регулације ”Јеленча„ (прва
измена),обухвата планирану саобраћајницу Нова 35 и део деонице државног пута Iб реда број
26,односно улице Београдске и то део спољне коловозне траке,тротоар,бициклистичку стазу и
зелену површину. Изменом и допуном ПГР-а мења се локација за изградњу дистрибутивне трафо
станице која је основним планом била предвиђена на углу државног пута Iб реда број 26 и 21улице Београдске и улице Нове 35. Нова локација ТС се планира на истој катастарској парцели
,на растојању од око 130 метара од локације планиране ПГР-ом,при чему је потребно упуштеним
ивичњацима обезбедити несметани прилаз до трафо станице.
Регулациона линија улице Нова 35 на месту укрштања са државним путем се помера на
катастарско стање. Регулација и профил улице Нова 35 и улице Београдске, преузет је из Плана
генералне регулације ”Јеленча„,како је и приказано на профилу 6 и 13.
Коловоз саобраћајнице Нова 35 је планиран у ширини од 6.0 метара са двостраним
попречним нагибом од 2.5  од осовине ка ивицама коловоза.
Саобраћајнице су планиране у свему према условима и стандардима који су важећи за
планирање и пројектовање ове врсте инфраструктурних објеката. 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 9.1 «План нивелације и регулације 1- саобраћај», са карактеристичним попречним
профилима саобраћајница и списком табеларно приказаних назива улица са ознакама
осовинских и темених тачака, геодетским координатама осовинских и темених тачака.
Попречни нагиби коловозних трака и простора за паркинг су 2,50, а тротоара 2,00.
Табела: Попречни профили саобраћајница
Назив саобраћајнице
Осовинске и темене тачке
О8 – О9б-О9ц-О9а
Нова 35
Т1-О1-О2-О3-О4-О6-О7-О8-Т3-О10-Т4-О11
Београдска

Профил број
6-6
2-2,13-13
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1.4.1.2. Железнички саобраћај
Ван обухвата Измене и допуне ПГР-а налази се коридор планиране железничке
пруге, а северни део обухвата се налази у заштитној зони планиране железничке пруге.
Према прибављеним условима од „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (бр. 1/20175360 од 12.09.2017.) наведено је следеће:
-у опису постојећег стања: да се северни део планског подручја за који се израђује
предметна Измена и допуна ПГР-а, граничи са индустријским колосеком за Слободну зону
Шабац;
-у планираном развоју железнице у обухвату подручја предметног плана: На основу
развојних планова “ Железнице Србије” а.д. као и према Просторном плану Републике Србије
(Службени гласник РС, број 88/2010) планира се: изградња нове једноколосечне пруге Београд Обреновац – Шабац. “Инфраструктура железнице Србије” а.д. нема израђену пројектну
документацију за ову пругу, а коначну трасу дефинисаће након израде пројектне
документације; “Инфраструктура железнице Србије” а.д. задржава земљиште на којем се
налазе капацитети јавне железничке инфраструктуре, као и коридоре свих раније укинутих пруга,
са циљем обнове уз претходно утврђену оправданост.
1.4.2. Водопривредна инфраструктура
1.4.2.1. Водоводна мрежа
Основним
планом
(Планом
генералне
регулације
„Јеленча“),
у
свим
новопројектованим улицама насеља Јеленча, које су ван зоне бивше ХЕ Зорка, дефинисани су
коридори планираних инсталација водовода и њихов минимални профил.
Потрошачи који су у обухвату Измене и допзуне ПГР-а имају решено питање
водоснабдевања преко прикључног цевовода који улази директно на катастарску парцелу 1/25 КО
Јеленча.
Улица Нова 35 која је у обухвату Измене и допуне ПГР-а, у случају потребе за
изградњом нових прикључака обрадиће се посебним урбанистичким пројектом, у коме ће
се дефинисати услови проласка комуналне инфраструктуре кроз државни пут Iб реда.
У оквиру Измене и допуне ПГР-а није предвиђена нова секундарна водоводна мрежа.
У случају потребе, за изградњом нових прикључака, траса и профили водоводних
инсталација могу се детаљно дефинисати кроз посебан урбанистички пројекат.
Пројектном документацијом, могу се вршити мање корекције планираних траса и пречника
водоводних инсталација, у оквиру планом дефинисаних површина јавне намене.
Кроз пројектну документацију, на планираној водоводној мрежи предвидети одговарајући
број противпожарних хидраната. У складу са важећом регулативом (Правилник о техничким
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара, Сл.л. СФРЈ 30/91), обезбедиће се
гашење пожара из водоводне мреже преко спољних хидраната, минималног профила Ø80 mm.
Пројектовање и изградњу уличних инсталација водовода и прикључака, извести у складу
са Условима од интереса ЈКП „Водовод-Шабац“ 5629/СР-193/17 од 07.09.2017. године, који су
саставни део документације овог плана. У оквиру документа дате су смернице и услови за
пројектовање и изградњу као и набројана стратешка техничка документација (Генерални и Идејни
пројекти ) за даљи развој водоводне инфраструктуре.
1.4.2.2. Канализациона мрежа и евакуација атмосферских вода
Стратегија развоја канализационе мреже Града Шапца, односно насеља Јеленча
планирана је у складу са :
- „Генералним пројектом сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља
општине Шабац, „Водоинжењеринг“, Београд 2006. године;
- Идејним пројектом доградње и реконструкције постојећег општег система одвођења
отпадних вода града Шапца, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд 2002.
године;
- „Иновираним Идејним пројектом фекалне канализације за насења Јеленча и Мишар“,
„Беоинжењеринг“, Београд 2005. године;
- „Идејним пројектом атмосферске канализације за насеља Јеленча и Мишар“,
„Беоинжењеринг“, Београд 1999. године;
Основним планом (ПГР-ом „Јеленча“), дефинисани су коридори за изградњу инсталација
фекалне канализације, њихов минимални профил и правац тока, као и локације и потребан
капацитет планираних шахтних канализационих црпних станица (протицај и снага). У оквиру ПГРа, коридор фекалне канализације није дефинисан кроз предметну саобраћајницу Нова 35.
На терену, у улици Нова 35, је констатована изграђеност јединствене канализације
која је била у надлежности ХЕ ’’Зорка ’’ и која се користи за одвођење отпадних вода.
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Изменом и допуном Плана генералне регулације „Јеленча“, није планирана нова
канализација у улици Нова 35. У случају да се укаже потреба за прикључењем више
корисника са подручја обухвата Измене и допуне ПГР-а, нова канализација планираће се
посебним урбанистичким пројектом. Детаљи неопходни за извођење фекалне канализационе
мреже (пречници, падови, нивелација шахтова..) биће дефинисани кроз посебан урбанистички
пројекат. Висински положај канализације биће дефинисан у односу на коте планиране коловозне
површине, где је минимална дубина укопавања 1.40m, тј. у односу на коте постојеће канализације
у улици Београдска. Употребљене фекалне воде могу се упустити у планирани канализациони
колектор, под условом да је квалитет отпадних вода у складу са Одлуком о санитарно-техничким
условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл.лист општине Шабац, бр.
29/07, 28/10 и 5/2014). Индустријске отпадне воде, (уколико их буде било), упуштаће се у фекалну
канализациону мрежу, након претходног пречишћавања. Сваки производни погон мора пречистити
своје индустијске отпадне воде до нивоа који је дефинисан у интерној фекалној канализационој
мрежи, пре испуштања исте у фекалну кланализацију.
Пројектном документацијом, могу се вршити мање корекције планираних траса и пречника
водоводних инсталација (с тим да је минимални пречник фекалне канализације Ø250 mm), у
оквиру планом дефинисаних површина јавне намене.
Пројектовање и изградњу уличних инсталација канализације и прикључака, извести у
складу са Техничким условима ЈКП „Водовод-Шабац“ 5629/СР-193/17 од 07.09.2017. године, који
су саставни део документације овог плана.
Потребно је да се сваки корисник парцеле или објеката из обухвата овог Плана, по
дефинисању функције објеката, а пре израде техничке документације за те објекте, обрати ЈКП
„Водовод-Шабац“, ради издавања техничких услова за пројектовање и прикључење на јавне
инсталације водовода и канализације.
Евакуација атмосферских вода
У насељу Јеленча, атмосферска вода се свакуише једним делом атмосферском
канализацијом, и делом постојећим водопривредним каналима за евакуацију атмосферске воде
и природним вододеринама, који се уливају у водотоке: реку Думачу све до крајњег реципијента
реке Саве.
У улици Београдска, која је ослоњена на обухват плана налази се улична атмосферска
канализација PЕЕø500 mm (трасиран од Поп Лукине улице до кружне саобраћајнице) која се
укључује у постојећи бетонски колектор и води до реке Саве. За потребе изградње нових канала
за евакуацију атмосферске воде, неопходно је дати детаље кроз израду планова детаљне
регулације и / или урбанистичке пројекте за њихову изградњу.
У обухвату Измене и допуне Плана генералне регулације „Јеленча“, није планирана
изградња нових атмосферских колектора нити отворених каналаза евакуацију кишних
вода.
1.4.3. Електроенергетика
Решење за доградњу електроенергетске мреже у обухвату плана урађено је у складу са
Посебним условима за израду Измене и допуне Плана генералне регулације «Јеленча»-прва
измена,
Електродистрибуције
Шабац
(бр.
8Л.0.0.-166893/2-2017од
04.07.2017.год.).
Дистрибутивна трафо-станица 20/0.4kV „Думача VII“ ће се градити на засебној грађевинској
парцели која се формира од дела кат.парцеле 1/25 K.O.Јеленча. Парцела је дефинисана
координатама детаљних тачака у државном координатном систему (графички прилог бр. 10б.1.
Аналитички подаци за дефинисање нових површина јавне намене), а зона изградње ТС на
парцели је дефинисана положајем грађевинских линија, на графичком прилогу бр. 11.1.План
нивелације и регулације 2 – грађевинске линије и спровођење.
Објекат трафо-станице је приземни, типски, монтажно-бетонски или зидан, маскималних
димензија основе 5.0х5.4m и максималног капацитета 2x1000kVA. Кота пода објекта ТС треба да
буде минимално 0.4m изнад коте тротаоара улице Београдске. Заштиту од напона додира и
напона корака реализовати ТН системом заштите, са темељним уземљивачем и мерама
изједначавања потенцијала. Око објекта ТС, на растојању до 0.8m, пре изградње бетонских стаза,
урадити заштитно уземљење поцинкованом Fe-Zn траком која се укопава на дубини од 0.8-1.0m.
Елементе уземљивача дефинисати Пројектом за добијање грађевинске дозволе, а такође и радно
уземљење трафо-станице. Код ископа темеља објекта ТС и рова за уземљивач водити рачуна о
положају постојећих подземних каблова и коридора за друге комуналне инфраструктуре. У том
смислу, радове изводити ручно и опрезно. У првој фази, трафо-станицу jeмогуће опремити једним
енергетским трансформатором снаге 630kVA;
У зависности од периода реализације предметн ТС, изградње разводног постројења 20kV
у ТС 35/10kV Шабац 3 – Думача“ и изградње других дистрибутивних и индустријских трафостаница у зони, прикључне високонапонске кабловске водове 20kV градити по коридорима
опредељеним овим планом и по коридорима из основног планског документа - по решењу које ће
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бити дефинисано накнадним техничким условима за прикључак Електродистрибуције Шабац.
Уколико се високонаопонски каблови 20kV планирају ван наведних коридора неопходна је израда
урбанистичих пројеката. Урбанистички пројекти се морају градити и за евентуалне, додатне
трафо-станице 20/0.4kV и припадајуће расплете високонапонских каблова 20kV.
Подземни електроенергетски каблови се постављају на дно земљаног рова дубине,
минимално, 0.8m, на слој ситнозрнасте земље или песка дебљине 0.1m. Изнад каблова,
обавезно се постављају пластични штитници и траке за упозорење. Ископ рова мора бити ручни
и опрезан. Ископу треба да претходи планирано нивелисање терена и обележавање на терену
траса постојећих подземних инсталација од стране стручне службе РГЗ Службе за катастар –
Шабац , и у присуству овлашћених лица из предузећа која поседују и одржавају комуналне и
индустријске инфраструктуре у обухвату плана. У зонама укрштања остварити минимално
вертикално растојање од 0.3m, осим од цеви водовода и канализације где је потребно остварити
вертикално растојање од 0.4m.
У зонама коловоза саобраћајница, паркинга и приступа на парцеле, каблови се провлаче
кроз заштитне PE цеви (ø125-150mm) које се постављају тако да је дубина горње ивице цеви
минимално 1.0m од пројектоване коте асвалтног застора. Укупан број цеви поставити код првог
копања рова. Слободне крајеве цеви заштитити од продора земље и влаге гуменим заптивкама.
Ров засути шљунком, бетоном и асвалт бетоном до задате носивости саобраћајнице;
У заједничком рову, растојање од нисконапонског кабла треба да износи минимално 0.07
m, а од кабла 20kV - 0.2 m.
Пре затрпавања свих ровова, трасе и дубине каблова и цеви уснимити код РГЗ Службе за
катастар Шабац. Због могућности да су у обухвату плана присутни подземни каблови 10kV и
нисконапонски, чије трасе нису евидентиране на графичким прилозима, код извођења свих
радова на ископу неопходно је присуство овлашћеног лица из електродистрибутивног предузећа.
Положај постојећих и планираних електроенергетских објеката је дефинисан у графичком
делу елабората, на Плану електро мреже (цртеж 15.1, Р 1:2500).
1.4.3.1. Услови за изградњу у заштитном појасу електроенергетских објеката
Далеководу 35kV опередељен је заштитни појас ширине 11.0m (по 5.5m са обе стране
трасе) у коме нису дозвољени изградња објеката (осим инфраструктурних), испади на објектима
(терасе, надстрехе), садња дрвећа, манипулација грађевинским машинама чији радни делови
могу доћи у зону од 5.0m око фазних проводника.
1.4.4. Употреба обновљивих извора енергије
Изменом и допуном ПГР-а се дефинишу општи услови коришћења обновљивих
извора енергије и то:
Соларнa енергијa
 Соларни системи за сопствене потребе могу се постављати на објектима пословања, и
других намена – на кровним површинама и фасадама објеката, где просторно-технички
услови то дозвољавају; на препустима у форми ограде или надстрешнице; на терену
грађевинских парцела;
 Соларни системи за комерцијалну производњу електричне и/или топлотне енергије
могу се градити у радној зони - дозвољава се изградња соларних енергана и соларних
електрана (снаге до 10 МW) или комбинованих енергетских производних објеката који користе
обновљиве изворе енергије.
Енергија биомасе
Енергија биомасе може се искористити за снабдевање топлотном енергијом објеката
коришћењем брикета, пелета и других производа од биомасе као енергената у локалним
топлотним изворима. Могу се градити постројења за производњу електричне и топлотне енергије
из биомасе или у комбинацији са другим ОИЕ.
Енергија ветра
Могу се постављати појединачни стубови са ветрогенераторима мањих снага (до 10 kW)
на парцелама свих намена, уз обавезну израду урбанистичког пројекта, тако да висина стуба није
већа од удаљености стуба од објекта на самој парцели или од границе суседне парцеле.
1.4.5.Телекомуникациона мрежа (фиксна и мобилна телефонија) и кабловски
дистрибутивни системи
У графичком прилогу елабората, на Плану електронских комуникација (цртеж 16.1,Р
1:2500) представљено је постојеће стање телекомуникационог система, а исто је описано у
поглављу 8.1.4.
Реконструкција (дигитализација и децентрализација) месне Тк мреже у насељу планирана
је основним планским документом - на начин да се изграде два нова приступна уређаја типа ИПАН (или МСАН): "Јеленча1" у улици Београдској и "Јеленча2" у близини основне школе . Решње
Тк мреже у обухвату Измене и допуне плана генералне регулације мора бити уклопљено у
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описане интервенције. У обухвату плана могућа је даља децентрализација изградњом уређаја
типа мини ИП-АН и формирањем нових кабловских подручја, уз постепено функционално
уклапање постојеће приступне мреже (реконструкцију) до потпуне замене. Приступни 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 Тк каблова и кабловских подручја израдити засебне урбанистичке
пројекте.
Планира се изградња приступне мреже подземним оптичким телекомуникационим
кабловима до заинтересованих корисника и нове месне Тк мреже, у заједничком рову са
постојећим Тк кабловима и у складу са Техничким условма за прикључак Предузећа за
телекомуникацијеТелеком Србија а.д. За изградњу ван постојећих коридора, неопходна је
израда урбанистичких пројеката, осим за прикључке на осталом грађевинском земљишту, где
ће положај бити дефинисан Пројектом за добијање грађевинске дозволе и условима за
прикључак Предузећа за телекомуникације.
Планира се изградња телекомуникационог система фиксне телефоније оператера ОРИОН
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 Тк 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 Тк канализације, телекомуникациони каблови се полажу на дно рова
дубине минимално 0.8m , на слој ситнозрнасте земље и песка дебљине минимално 0.1m. Изнад
каблова се постављају пластични штитници и траке за упозорење. Ископ кабловских ровова
треба да буде ручни и опрезан, а мора му претходити обележавање на терену траса свих
постојећих подземних инсталација – од стране РГЗ Службе за катастар Шабац и у присуству
овлашћених лица из јавних и јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају подземне
инфраструктуре. У зонама укрштања и паралелног вођења морају се остварити прописана
растојања и растојања дефинсана планском документацијом уз прописане заштитне мере. Испод
коловоза саобраћајница и паркинга, минимална дебљина надслоја мора бити 1.0 m. Пре
затрпања ровова, трасе Тк каблова и дубине полагања треба евидентирати код поменуте службе
за катастар.
Заштитне мере за деонице подземних Тк каблова који остају у зони коловоза дефинисаће
овлашћено лице из ТЕЛЕКОМ-а појединачно, за сваку деоницу (измештање или механичка
заштита).
Максимална висина антенског стуба базне станице мобилне телефоније је 50m a за
случај да су растојања стуба од суседних парцела мања од висине стуба, морају се прибавити
сагласности на позицију стуба од власника суседних парцела.
Кабловски дистрибутивни систем (КДС) градити на основу Одлука управе Града, као
подземни, у заједничком рову са Тк кабловима месне мреже фиксне телефоније. Ваздушни КДС
могуће је поставити само по стубовима ваздушне нисконапонске мреже, уз сагласност
електродистрибутивног предузећа. Постојећи КДС по стубовима далековода 35kV демонтирати.
1.4.5.1.Услови за изградњу објеката у заштитном појасу магистралног оптичког
телекомуникационог кабла
Магистралном оптичком телекомуникационом каблу „Београд-Шабац“ и спојном оптичком
телекомуникационом каблу „Мишар-Церовац“ опредељен је заштитни појас ширине 2.0m (по
1.0m са обе стране трасе) у коме нису дозвољени: изградња објеката (осим инфраструктурних),
садња дрвећа и жбуња, изградња коловоза и паркинга и прилаза на парцеле без претходно
дефинисаних и реализованих заштитних мера од стране Предузћа за телекомуникације „Телеком
Србија“ а.д.Београд, ИЈ „Шабац“. Свим радовима на ископу у заштитном појасу магистралног
оптичког кабла мора присуствовати овлашћено лице из поменутог предузећа. Свака штета на
оптичком каблу и због престанка ТК саобраћаја пада на терет извођача радова.
1.4.6. Гасоводна мрежа
Решење за изградњу гасоводне мреже у насељу дефинисано је основним планским
документом. У обухвату предметне Измене и допуне плана генералне регулације нема
изграђеног гасовода. У простору регулације улице Београдске, опредељен је коридор за
изградњу гасовода средњег притиска (челични). Положај коридора је дефинисан координатама
темених тачака рова у државном координатном систему а представљен је на графичком прилогу
План гасоводне мреже (цртеж 17.1, Р 1:2500).
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Саставни део овог елабората су Посебни услови за израду Измене и допуне ПГР „Јеленча“
– прва измена, прибављени од ЈКП „Топлана-Шабац“, Одељења за гасификацију, бр.01-1110/17
од 06.09.2017.год. (приложени у документационом делу).
За све елементе гасоводног система, осим прикључака на дистрибутивну гасоводну
мрежу до 4bar, неопходни су израда урбанистичких пројеката и прибављање техничких
услова за прикључак од ЈКП „Топлана-Шабац“ и од ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Урбанистичким
пројектом може бити коригован положај коридора из Измене и допуне ПГРа, уз услов да се на
кориговану трасу обезбеде сагласности јавних и комуналних предузећа која у обухвату плана
поседују и одржавају инфраструктуре.
Укупна изградња гасоводне мреже мора бити реализована у складу са Правилником о
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса, гасоводима притиска до 16bar.
(„Сл гласник РС“, бр.86/2015).
1.4.6.1.Услови за изградњу објеката у заштитном појасу гасовода средњег притиска
По изградњи гасовода средњег притиска, истом се опредељује заштитни појас ширине
6.0m (по 3.0m са обе стране трасе) у коме није дозвољена изградња објеката, осим
инфраструктурних, у присуству овлашћених лица из предузећа које буде надлежно за гасовод
средњег притиска. Присуство је неопходно и код изградње коловоза, паркинга и приступа на
парцеле преко гасовода. Дрвореди се могу садити на растојању од 2.0m од трасе гасовода, а
манипулација тешким грађевинсим машинама није дозвољена.
1.4.7. 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 1.5.3. Заштита животне
средине.
Сваки објекат или група објеката треба да има сабирни пункт за смештање сабирних
посуда – канти или контејнера који треба да задовоље захтеве хигијене, естетске захтеве и
захтеве свих корисника јавних површина, као и површина са посебном наменом.
Простори треба да су обележени, приступачни за возила јавне хигијене, са подлогом од
тврдог материјала и могућношћу чишћења и прања. За сваки контејнер потребно је обезбедити
3 m2 глатке носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са одвођењем атмосферских и оцедних вода,
на растојању не већем од 2 m од прилазног пута специјалног возила за одвоз смећа. За типску
канту, зависно од величине, потребно је обезбедити до 0,5 m2 једнако опремљене површине.
Ови простори морају испуњавати све хигијенске услове у погледу редовног чишћења, одржавања,
дезинфекције и неометаног приступа возилима и радницима комуналног предузећа задуженом за
одношење смећа.
За сакупљање секундарних сировина треба обезбедити специјалне контејнере
прилагођене различитим врстама отпадака (хартија, стакло, пластика, метал).
1.5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
1.5.1. Заштита природе
Мере заштите природе су преузете из основног плана (ПГР „Јеленча“). Према
Решењу о условима заштите природе (03 Број: 020-1087/3 од 27.05.2014.), које је доставио
Завода за заштиту природе Србије, ПГР „Јеленча“, па ни простор у обухвату Измене и
допуне ПГР-а, се не налази на простору заштићеног природног добра и сходно томе се за све
предвиђене активности прописују следеће мере и услови заштите природе:
 Предвидети потпуно инфраструктурно опремање по највишим еколошким стандардима;
 Непропусне септичке јаме, као прелазно решење до изградње канализационе мреже, треба
да буду прописане као стандард за све објекте;
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Обезбедити прикупљање атмосферских вода са свих саобраћајних површина и њихово
контролисано одвођење у колектор кишне канализације;
 Спречити градњу објеката који могу на било који начин угрозити околину, односно који
користе токсичне и опасне материје, производе буку, прашину и неугодне мирисе, а
ради обезбеђења заштите ваздуха, воде и земљишта;
 Радну зону одвојити од центра насеља и зоне становања (ниске густине) заштитним зеленим
појасом;
 Сачувати свако постојеће вредно стабло или групацију високе вегетације; При
озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, као и врсте које су
детерминисане као алергене (тополе и сл.);
 Предвидети постављање специјалних судова за сакупљање отпада на одговарајућим
бетонским површинама;
 Уколико се током радова наиђе на геолошко- палеонтолошке или минералошко- петролошке
објекте, за које се претпоставља да имају својства природног добра, сходно Закону о заштити
природе, извођач је дужан да обавести министарство надлежно за послове заштите животне
средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка
овлашћеног лица.
За све друге радове/ активности на подручју обухвата Плана, носилац активности је
дужан да поднесе Заводу за заштиту природе Србије нов захтев за издавање услова
заштите природе.
1.5.2. Заштита непокретних културних добара
Мере заштите непокретних културних добара су преузете из основног плана (ПГР
„Јеленча“). За потребе израде Плана генералне регулације Јеленча, Завод за заштиту
споменика културе „Ваљево“ је доставио: „План заштите и ревитализације градитељског
наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације Јеленча, на територији града Шапца“ (бр.
346/1 од 23.05.2014.), Ваљево, мај 2014.године. Према предметном документу у границама
обухвата Измене и допуне ПГР-а се не налазе: утврђена непокретна културна добра;
евидентирана непокретна културна добра; вредни објекти градитељског наслеђа, нити
археолошка налазишта/ локалитети.
1.5.3. Заштита животне средине
При доношењу Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне регулације
«Јеленча» ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева",бр. 12/17),
прибављено је мишљења Одељења за инспекцијске и комунално- стамбене послове Градске
управе града Шапца (бр. 501-4-31/2017-08 од 25.05.2017.) да не треба вршити израду Стратешке
процене, обзиром да исти програм, према критеријумима утврђеним Законом о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 88/2010) неће имати значајан
утицај на животну средину. У мишљењу је наведено и следеће:
„Уколико се у будућности буду реализовали пројекти предвиђени Уредбом о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 84/05), за исте је неопходно поднети
захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, односно захтев за давање
сагласности на студију о процени утицаја на животну средину. Остали пројекти који се буду
реализовали, а нису предвиђени поменутом Уредбом, не смеју вршити никакве штетне утицаје на
животну средину“.
Мере заштите животне средине су преузете из основног плана (ПГР „Јеленча“).
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 6/11исправка).
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.
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За постојеће и потенцијалне изворе електромагнетног зрачења, неопходна су
одговарајућа мерења и утврђивање нивоа штетности по околину засноване на одговарајућим
истраживањима, а према Правилнику о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса,
врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања ("Службени гласник РС", број 104/09).
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).
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 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 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.
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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,
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 привреди, дислоцирање
загађивача;

уградња уређаја за смањење емисија на изворима где су емисије изнад GVI прописане
законом, као што су индустријски погони, топлане, котларнице итд;

ограничавање емисија из нових извора 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;

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;
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.
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);
 смањењем емисије суспендованог и органског загађења од стране концентрисаних и расутих
загађивача;
 успоставити еколошку контролу у циљу спречавања индустријског загађивања, испуштање
хемијског отпада и прљавих индустријских материја. У вези са тим пооштрити казнену
политику;
 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
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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.
 извршити прикључење индустријских објеката на канализациону мрежу уз обавезан
предтретман отпадних вода у зависности од технолошких процеса производње,
 онемогућити упуштање технолошких отпадних вода у водотоке, без предтретмана
пречишћавања како би се очувала планирана категорија водотока.
Мере заштите земљишта:
 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: индустријским отпадом - увођењем предтретмана индустријског отпада
и његово рециклирање;
 уклањање свих дивљих депонија и забраном неконтролисаног депоновања свих врста отпада;
и извршити рекултивацију деградираних површина , контролу и превенцију непланског
депоновања отпада;
 изградњом непропусних септичких јама у деловима подручја без канализационе мреже;
изградња сепаратора масти и бензина;
 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
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. 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 мера заштите од нејонизујућег зрачења (далеководи и трафо станице).
 Изградњом привредних објеката, који производе буку, на довољној удаљености од
стамбених и других намена.
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.
Мере заштите у области управљања отпадом:
 контрола и превенција непланског депоновања отпада;
 подстицање смањења отпада на извору и поновног коришћења;
 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)
1.5.3.1.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.
►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-у U.J6.205:2007), док је ризик од удеса минималан, уз обавезну примену мера
заштите на раду. У случају евентуалног удеса, последице немају негативан утицај ван самог
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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.
Планска ограничења
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.
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1.5.4. Мере заштите од елементарних и других непогода
Мере заштите од елементарних непогода су преузете из основног плана (ПГР
„Јеленча“).
Пројектовање и изградња у границама обухвата Измене и допуне ПГР-а 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. 07/35 Број 217-4120/141 од 05.05.2014.године, прибављен за израду основног плана) и обухватају следеће:
 Саобраћајнице унутар објеката и улазе (излазе) пројектовати на начин да се обезбеди
несметана евакуација;
 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 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 „Сеизмолошким условима за Шабац, достављеним од стране Републичког
сеизмолошког завода (бр. 02-233/14 од 15.05.2014.године, прибављеним за основни план), на
карти сеизмичког хазарда за повратни период 475 година, на површини терена, насеље Јеленча
се налази у зони VIIo MCS скале.
Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности пoдрaзумeвajу:
 поштовање степена сеизмичности од 70 MCS приликом пројектовања, извођења или
реконструкције објеката и свих других услова дефинисаних геолошким условима,
 поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката,
 обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после евентуалне
катастрофе.
Према
«Обавештењу у вези са израдом ПГР-а Јеленча», које је доставило
Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру (инт.бр.
1376-4 од 30.06.2014.), за израду Плана генералне регулације «Јеленча» 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
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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. Инвеститор 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.
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.
1.6. ИНЖЕЊЕРСКО –ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
За одређивање 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: Извод из инжењерскогеолошких подлога). Према инжењерскогеолошкој рејониизацији
терена, подручје обухвата Измене и допуне ПГР-а припада V инжењерско геолошком рејону,
који има следеће карактеристике и услове за изградњу:
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 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.
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1.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Према Закону о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС и 132/2014, 145/2014) унапређење енергетске ефикасности је смањење потрошње
свих врста енергије, уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких
мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и употребе зграда и
простора. Зграда која за своје функционисање подразумева утрошак енергије, мора бити
пројектована, изграђена, коришћена и одржавана на начин којим се обезбеђују прописана
енергетска својства зграда. Енергетска својства зграда јесу стварно потрошена или прорачуната
количина енергије која задовољава различите потребе које су у вези са стандардизованим
коришћењем, а односе се нарочито на енергију за грејање, припрему топле воде, хлађење,
вентилацију и осветљење. Енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о
енергетским својствима зграда који издаје овлашћена организација која испуњава прописане
услове за издавање сертификата о енергетским својствима зграда. Сертификат о енергетским
својствима зграда чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за
издавање употребне дозволе.
Према Закону о ефикасном коришћењу енергије ("Службени гласник РС", бр. 25/2013)
ефикасно коришћење енергије јесте коришћење енергије за квалитетно обављање одговарајућих
активности и пружање услуга на начин којим се постиже минимална потрошња енергије, у оквиру
техничких могућности савремених постројења, опреме и уређаја. Побољшање енергетске
ефикасности јесте смањење потрошње енергије за исти обим и квалитет обављених
производних активности и пружених услуга или повећање обима и квалитета обављених
производних активности и пружених услуга уз исту потрошњу енергије, а које се остварује
применом мера ефикасног коришћења енергије (технолошких промена, понашања обвезника
система енергетског менаџмента и/или економских промена);
Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011) ближе
се прописују енергетска својства и начин израчунавања топлотних својстава објеката
високоградње, као и енергетски захтеви за нове и постојеће објекте. Утврђивање испуњености
услова енергетске ефикасности зграде врши се израдом елабората ЕЕ, који је саставни део
техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе или уз
захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на адаптацији или санацији
објекта, као и енергетској санацији.
Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским
својствима зграда ("Сл. гласник РС", бр. 69/2012) ближе се прописују услови, садржина и начин
издавања сертификата о енергетским својствима зграда. Сертификат је документ који садржи
израчунате вредности потрошње енергије у оквиру одређене категорије зграда, енергетски
разред и препоруке за побољшање енергетских својстава зграде (енергетски пасош).
Ради повећања енергетске ефикасности у границама обухвата Измене и допуне ПГРа, приликом пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања
енергетском инфраструктуром, потребно је применити и следеће мере:
 приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката;
 користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката
(полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.);
 у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете
употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
 постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и
кровне
елементе где техничке могућности то дозвољавају;
 постављати топлотне пумпе уз коришћење геотемналних потенцијала
 код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за
регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.
Могуће мерe за унапређење енергетске ефикасности система климатизације, грејања и
хлађења укључују:
 Замена стандардних котлова нискотемпературним или кондензационим котловима
 Примена нискотемпературних система грејања
 Примена високотемпературних система хлађења
 Повраћај топлоте из отпадног ваздуха у системима вентилације и климатизације
 Природно проветравање
 Припрема потрошне топле воде помоћу енергије сунца
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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.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења за зону индустрије са услужним и комерцијалним делатностима су
дефинисана у следећим поглављима:
2.1.Општа правила грађења (под редним бројем 1-16);
2.2.Посебна правила грађења

2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
(1)
ОПШТА
ПРАВИЛА

(2)
НАМЕНА
ПОВРШИНА
И
ОБЈЕКАТА

(3)
ПРАВИЛА
ЗА

~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.
~Изменом и допуном ПГР-а се дефинишу правила грађења којима се уређују
дозвољене основне/ претежне намене, као и могуће друге намене које су
компатибилне са претежном наменом, а изградња објеката се може вршити
у складу са предвиђеном претежном и дозвољеном компатибилном наменом.
~Објекат компатибилне намене може да се гради на површинама друге
претежне намене, као монофункционалан или као вишефункционалан, под
условом да својом компатибилном функцијом не реметити основну
функцију основне/претежне намене у којој се налази;
~За одређивање дозвољене делатности на појединачној локацији
примењују се следећи критеријуми:
-положај локације у односу на окружење и неопходно уклапање у
окружење, како у односу на суседне парцеле, тако и на нивоу блока и улице
и др.;
-површина локације/парцеле;
-саобраћајна приступачност;
-врста и интензитет могућих неповољних утицаја на суседне објекте и намене
(бука, гасови и сл.);
-могућност обезбеђења минимално дозвољених растојања од суседних
објеката и намена;
-могућност формирања заштитног зеленог појаса према суседним наменама;
и др.
~Правила уређења и грађења која су дефинисана за основне/претежне
намене у потпуности се односе и на компатибилне намене у зони за коју су
утврђена.
~Границе различитих намена су дефинсане границама катастарских
парцела или регулационим линијама саобраћајница и других јавних површина
(ТС), као и границом коридора планиране железничке пруге у основном
плану, односно границом обухвата у Измени и допуни ПГР-а;
~Изменом и допуном ПГР-а планирано је да се од катастарске парцеле 1/25
КО Јелеча формирају нове парцеле за потребе следећих површина јавне
намене: бочног крака (окретнице) на саобраћајници Нова 35; и за
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изградњу нове трафостанице (графички прилог 10б.1. Аналитички подаци
за дефинисање нових површина јавне намене).
~Катастарска парцела 1/25 КО Јеленча, по изузимању делова за
формирање површина јавне намене се може задржати као грађевинска
парцела или се може делити на две или више грађевинских парцела
(парцелацијом), под следећим условима:
-све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавну површину;
-нове грађевинске парцеле се формирају на основу посебних правила
грађења дефинисаних за зону индустрије са услужним и комерцијалним
делатностима;
~Поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених
минималних површина, осим:
-у случајевима, када је то дозвољено у посебним правилима грађења
(парцела приступног пута); и
-за грађење, односно постављање објеката комуналне инфраструктуре,
електроенергетских и електронских објеката или комуникационих мрежа
и уређаја, када се може формирати грађевинска парцела која одступа од
површине или положаја предвиђених планом за зону, под условом да постоји
приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова
или хаварије; као доказ о решеном приступу јавној саобраћајној
површини признаје се и уговор о успостављању права службености
пролаза са власником послужног добра, односно сагласност власника
послужног добра.
~Уколико, с обзиром на сукорисничке односе, положај постојећих објеката на
парцели и ширину парцеле према приступним саобраћајницама, није могућа
деоба парцеле по дужини (дубини), могућа је деоба парцеле по ширини,
при чему је саставни део унутрашње парцеле и приступни пут до јавне
саобраћајнице, минималне ширине дефинисане у посебним правилима
грађења.
~Уколико се, с обзиром на сукорисничке односе не може обезбедити
директан приступ јавној саобраћајној површини, мора се обезбедити
колски
прилаз
преко
друге
парцеле
(истог
власника,
сукорисничке/сувласничке или са правом службености пролаза), према
посебним правилима грађења;
~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти приступ нa jaвну саобраћајну
(4)
пoвршину; Парцелама које немају директан приступ јавној саобраћајној
ПРИСТУП
ГРАЂЕВИНСКОЈ површини, мора се обезбедити колски прилаз преко друге парцеле (истог
власника, сукорисничке/сувласничке или са правом службености пролаза),
ПАРЦЕЛИ
према посебним правилима грађења;
~Планирани објекат се може градити искључиво у границама сопствене
(5)
парцеле и није дозвољена градња објекта и његових делова на више
ОПШТА
парцела.
ПРАВИЛА
~Изградња објекта на парцели дефинисана је следећим елементима:
ГРАЂЕЊА
грађевинским линијама, висином објекта, спратношћу, односом објекта према
ЗА
суседним парцелама и објектима на суседним парцелама, индексом
ОБЈЕКТЕ
изграђености и/или индексом заузетости.
~Грађевинске линије одређују положај планираног објекта на парцели и
дефинишу се тако да омогућују функционисање објекта 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 нових објеката према саобраћајницама
и парцели трафостанице дефинисане су у графичком прилогу
бр.11.1.„План нивелације и регулације 2- грађевинске линије и
спровођење“.
~Дуж трасе постојеће железничке пруге (која је ван обухвата Измене и
допуне ПГР-а), дефинисана је максимална грађевинска линија према овој
прузи, на 13м од осовине најближег колосека, према прибављеним
условима од „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (бр. 1/2017-5360
од 12.09.2017.);
~У случају формирања нових грађевинских парцела, уколико нису

ФОРМИРАЊЕ
НОВИХ
ГРАЂЕВИНСКИХ
ПАРЦЕЛА
ПРАВИЛА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
И
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
И
ИСПРАВКЕ
ГРАНИЦА
ПАРЦЕЛА
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(6)
СПРАТНОСТ
И
ВИСИНА
ОБЈЕКАТА
(7)
ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ
(8)
ОПШТИ
УСЛОВИ
КОРИШЋЕЊА
ОБНОВЉИВИХ
ИЗВОРА
ЕНЕРГИЈЕ

дефинисане Изменом и допуном ПГР-а, грађевинске линије се могу прецизно
дефинисати локацијским условима или урбанистичким пројектима (уколико
постоје разлози за њихову израду), у складу са условима локације и уз
поштовање прописаних растојања, тако:
-да се омогући функционисање објеката на парцели;
-да се омогући постављање инфраструктурних инсталација и уређаја и
испоштују
прописана
растојања
од
постојећих
и
планираних
инфраструктурних објеката;
-да се не угрозе објекти на суседним парцелама и др.
~У простору између регулационе и грађевинске линије дозвољено је
постављање: портирница и других објеката за контролу улаза- излаза у
комплекс, информативних пунктова, инфраструктурних објеката (стубне ТС,
бунари и сл.).
~Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних грађевинских
линија, уз услов да буду испоштовани урбанистички параметри и остала
правила грађења.
~Грађевинске линије постојећих објеката, се задржавају, под условима
дефинисаним у општим правилима грађења под реденим бројем (15) –
„статус постојећих објеката и дозвољене интервенције на постојећим
објектима“ и посебним правилима грађења.
~За надземне објекте јавне намене који се граде у зони површина јавне
намене (надземни пешачки прелази и сл.), надземна грађевинска линија се
утврђује у појасу регулације.
~За подземне објекте јавне намене који се граде у зони површина јавне
намене (подземни пешачки пролази, комунална постројења и сл.), подземна
грађевинска линија се утврђује у појасу регулације.
~Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне
намене, а који се налазе у оквиру планираних површина јавне намене
(улице, комуналне површине и др.), морају се уклонити.
~Минимална растојања од граница суседних парцела и од објеката на
суседним парцелама дефинисана су посебним правилима грађења, у
зависности од намене и положаја објекта у радној зони; Постојећи објекти
који су постављени на мањем растојању од дефинисаног у посебним
правилима грађења, могу се задржати, под условима дефинисаним за –
„статус постојећих објеката и дозвољене интервенције на постојећим
објектима“ у општим правилима грађења (15) и посебним правилима
грађења.
~На парцели се може градити и више објеката уколико 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 је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за
објекте са косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним
кровом); Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.
~Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или
приступног пута, односно према нултој коти објекта.
~Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе.
~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.
СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА
~Соларни системи за сопствене потребе могу се постављати: на
привредним објектима, објектима пословања– на кровним површинама и
фасадама објеката, где просторно-технички услови то дозвољавају; на терену
грађевинских парцела привредних и пословних намена, за сопствене
потребе; Уколико је површина соларних колектора и/или фотонапонских
ћелија које се постављају на терен грађевинских парцела мања од 15 м2, не
урачунава се у изграђеност парцеле;
~Соларни системи за комерцијалну производњу електричне и/или
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топлотне енергије (соларне енергане и соларне електране или комбиновани
енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије) могу
се градити под следећим условима: за изградњу оваквих објеката обавезна је
израда израда урбанистичког пројекта; обавезу израде стратешке процене
утицаја на животну средину, односно процене утицаја пројекта на животну
средину утврдиће надлежни орган Градске управе.
ЕНЕРГИЈА БИОМАСЕ
~Енергија биомасе може се искористити за снабдевање топлотном енергијом
објеката коришћењем брикета, пелета и других производа од биомасе као
енергената у локалним топлотним изворима.
~Могу се градити постројења за производњу електричне и топлотне
енергије из биомасе или у комбинацији са другим ОИЕ; За изградњу оваквих
објеката обавезна је израда урбанистичког пројекта; Обавезу израде
стратешке процене утицаја на животну средину, односно процене утицаја
пројекта на животну средину утврдиће надлежни орган Градске управе;
ЕНЕРГИЈА ВЕТРА
~Појединачни стубови са ветрогенераторима мањих снага могу се
постављати на парцелама, уз обавезну израду урбанистичког пројекта, тако
да висина стуба није већа од удаљености стуба од објекта на самој парцели
или од границе суседне парцеле.
~Објектима обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са
(9)
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве,
ТЕХНИЧКИ
НОРМАТИВИ ЗА окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката
повећаног ризика од пожара („Сл.гласник СРЈ“, бр. 8/95);
ПРИСУП
ВАТРОГАСНОГ ~Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике:
-најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5м, а за
ВОЗИЛА
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.
~Паркирање путничких возила се обезбеђује на сопственој парцели, према
(10)
дефинисаним нормативима за прорачун потребног броја паркинг места;
ПАРКИРАЊЕ
~Дозвољена је само једна подземна етажа за гаражирање возила;
~Паркирање теретних возила се регулише у оквиру појединачних парцела,
ОПШТИ
а број паркиг места зависи од обима и врсте транспорта за потребе
НОРМАТИВИ
делатности на парцели;
ЗА
~Уколико не постоје просторне могућности да се паркирање у потпуности
ПРОРАЧУН
обави у оквиру појединачних парцела може се обезбедити у непосредној
ПОТРЕБНОГ
близини, при чему је могуће формирање заједничког паркинга за више
БРОЈА
парцела различитих власника; У том случају простор за паркирање се
ПАРКИНГ
МЕСТА
мора обезбедити пре пуштања у рад објеката на парцели;
Пoслoвни
oбjeкти
или
простори, 1 пм
70 м2 БРГП
радионице и сервиси
Производни, магацински, индустриjски 1 пм
200 м2 корисног простора
oбjeкти и складишта, рециклажа
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.

(11)
ТЕХНИЧКИ
СТАНДАРДИ
ПРИСТУПАЧНОСТИ
(12)
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

~Према Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник
РС", бр. 22/2015);
~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 може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 114/08), радити студије о процени утицаја на животну
средину. Сва правила грђења накнадно дефинисана овим елаборатима се
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(13)
ЗАШТИТА
ПРОСТОРА
ПОСЕБНИ
УСЛОВИ
ИЗГРАДЊЕ
ПОДРУЧЈА
ЗАБРАЊЕНЕ
И
ОГРАНИЧЕНЕ
ИЗГРАДЊЕ

морају поштовати.
~Уколико се на парцелама/деловима парцела налази опасан отпад
заостао од претходних активности на локацији, забрањена је изградња
нових индустријских, складишних и других објеката до коначног
збрињавања отпада; Дозвољава се: само реконструкција и други радови у
функцији смањење ризика од удеса и спречавања загађења животне
средине,
до коначног збрињавања/ одношења ускладиштеног опасног
отпада; радови на уклањању/збрињавању отпада; и радови на чишћењу и
санацији терена, после уклањања отпада.
~Изменом и допуном ПГР-а прописују посебни услови изградње за:
1. Заштитни појас електроенергетских објеката, оптичког кабла и
гасовода
~Услови за изградњу објеката у заштитном појасу електроенергетских
објеката дефинисани су у тачки 1.4.3.1. Услови за изградњу објеката у
заштитном појасу електроенергетских објеката
~Услови за изградњу објеката у заштитном појасу магистралног оптичког
телекомуникационог кабла дефинисани су у тачки 1.4.5.1.Услови за
изградњу
објеката
у
заштитном
појасу
магистралног
оптичког
телекомуникационог кабла.
~ Услови за изградњу објеката у заштитном појасу гасовода средњег
притиска дефинисани су у тачки 1.4.6.1. Услови за изградњу објеката у
заштитном појасу гасовода средњег притиска.
~Услови за пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa базних станица мобилне
телефоније, дефинисани су у тачки 1.4.5.Телекомуникациона мрежа (фиксна
и мобилна телефонија) и кабловски дистрибутивни систем.
Заштитни пружни појас
~Коридор планиране железничке пруге и постојећи индустријски колосек за
Слободну зону налазе се ван обухвата Измене и допуне ПГР-а -прва измена,
али се у обухвату налази део заштитног пружног појаса у којем се
примењују посебни услови за изградњу, који су дефинисани на основу
прибављених „Услова „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за
потребе израде Измене и допуне Плана генералне регулације „Јеленча“прва измена, у Шапцу“ (бр. 1/2017-5360 од 12.09.2017.):
Посебни услови
 Идустријски 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;
 Одредбе закона којима се уређује изградња, одржавање и заштита
железничке инфраструктуре сходно се примењују и на индустријску
железницу;
 Могуће је планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом,
ван земљишта чији је корисник железница али тако да размак између
железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу поставити сви
уређаји и постројења потребни за обављање саобраћаја на прузи и путу, с
тим да износи најмање 8м рачунајући од осовине најближег колосека до
најближе тачке горњег строја пута;
 Приликом израде предметног Плана не планирати нове укрштаје
друмских саобраћајница са постојећом железничком пругом у нивоу;
 Објекте планирати на растојању већем од 25м рачунајући од осе
колосека предметне железничке пруге; изузетно се могу планирати
објекти који нису у функцији железничког саобраћаја, а на основу
издате сагласности управљача инфраструктуре, које се издаје у
форми решења, и уколико је изградња тих објеката предвиђена
урбанистичким планом локалне самоуправе која прописује њихову
заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере заштите тих
објеката; Уколико је због просторних ограничења предвиђена
изградња објеката на растојању мањем од 25м, изузетно се ради
омогућавања приступа железничкој инфраструктури, објекти могу
планирати на следећи начин:
-Ако се железничка пруга налази у нивоу терена, објекти се могу
планирати на удаљености од најмање 13м од осе најближег колосека,
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(14)
ГРАНИЦА
ИЗГРАДЊЕ
ПРОИЗВОДНИХ
ОБЈЕКАТА

али не мање од 5м од стабилних постројења електричне вуче;
-Ако се железничка пруга налази на насипу, објекти се могу планирати на
удаљености не мањој од 6м од ножице насипа, али не мање од 12м од осе
најближег колосека;
-Објекте планирати ван граница земљишта чији је корисник железница.
 У заштитном пружном појасу, на удаљености 50м од осе колосека
предметне пруге, или другој удаљености у складу са посебним прописом
не могу се планирати објекти као што су рудници, каменоломи у
којима се користе експлозивна средства, индустрија хемијских и
експлозивних производа, постројења и други слични објекти;
 Заштитни зелени појас могуће је планирати на растојању минимум од
10м од пружног појаса, односно 16м- 18м од осе колосека;
 Приликом уређења предметног простора забрањено је свако одлагање
отпада, смећа као и изливање отпадних вода у инфраструктурном појасу;
не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови, извори јаке
светлости или било који предмети и справе које бојом, обликом или
светлошћу смањују видљивост железничких сигнала или које могу
довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова;
 Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити
контролисано и решено тако да се води на супротну страну од трупа
постојеће железничке пруге;
 У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични
водови ниског напона за осветљавање, 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,
која се издаје у форми решења;
 Могуће је планирати паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре
са трасом железничке пруге али ван границе железничког земљишта;
Општи услови
 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;
 Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8м, у
насељеном месту 6м, рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште
испод пруге и ваздушни простор у висини од 14м; Пружни појас обухвата
и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница,
путних прелаза и слично), који обухвата све техничко- технолошке објекте,
инсталације и приступно- пожарни пут до најближег јавног пута;
 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;
 Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у
ширини од 100м, рачунајући од осе крајњих колосека;
~Нови производни објекти се могу градити само до дефинисане „границе
изградње производних објеката“, односно на минималном растојању од 50,0м
од регулационе линије државног пута, изузев објеката производног
занатства;
~За постојеће објекте за које су по претходно важећим правилима
грађења урађени урбанистички пројекти или издати локацијски услови,
објекти се задржавају, под условима дефинисаним у општим правилима
грађења под реденим бројем (15) –„статус постојећих објеката и дозвољене
интервенције на постојећим објектима“ и посебним правилима грађења.
~У овом појасу могућа је изградња нових објеката следећих делатности и
намена:
-комерцијалних и услужних објеката који захтевају веће површине
земљишта и већу саобраћајну фреквентност и то:
-сервиси за поравку теретних и путничких возила, пољопривредне
механизације, машина и др.;
-трговина на велико и мало (продаја огрева, стоваришта грађевинског
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материјала, станице за снабдевање горивом, продаја путничких возила и др.);
-магацински и складишни простор;
-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, паркинзи и гараже за теретна и путничка возила и
аутобусе;
-објеката услужног занатства и др.
-објеката производног занатства, уз поштовање прописаних растојања
дефинисаних тачком 1.5.3.1. Зоне заштите од негативних утицаја
индустрије и др.
►Постојећи објекти који имају одобрења за изградњу могу се задржати
(15)
уз дозвољене интервенције дефинисане Изменом и допуном ПГР-а;
СТАТУС
ПОСТОЈЕЋИХ ►Дозвољене су све интервенције (реконструкција, адаптација, доградња и
нaдзиђивaњe) на постојећим објектима, који имају одобрења за изградњу,
ОБЈЕКАТА
И
ако се задовоље следећи услови:
-да је намена објекта у складу са дефинисаном претежном или
ДОЗВОЉЕНЕ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ компатибилном наменом зоне у којој се налази;
-да се не налази испред планиране грађевинске линије;
НА
-да то не доводи до премашивања дефинисаних урбанистичких
ОБЈЕКТИМА
параметара;
-да се испоштују други услови из Измене и допуне ПГР-а (заштита простора,
посебни услови изградње и др.);
►На постојећим објектима, који задовољавају претходно наведене
услове, реконструкција, адаптација, доградња и нaдзиђивaњe се изводе
према дефинисаним општим и посебним правилима грађења;
►На постојећим објектима, који се уклапају се у планиране претежне и
компатибилне намене али који не испуњавају неки од претходно
наведених услова дозвољено је:
------1:у случају да се постојећи објекат или део објекта налази у простору
између планиране грађевинске и регулационе линије, објекат се може
задржати, уз могућност реконструкције објекта или дела објекта који
прелази грађевинску линију; на делу објекта у зони грађења дефинисаној
грађевинском линијом, могуће су све интервенције на постојећем објекту
(доградња, назиђивање и др.), уз поштовање осталих правила грађења
утврђених Изменом и допуном ПГР-а; У случају замене објекта објекат се
мора поставити на дефинисану грађевинску линију.
-----2: постојећи објекти који су постављени на мањем растојајању од
граница суседних парцела и од објеката на суседним парцелама од
дефинисаног у посебним правилима грађења, могу се задржати, уз
могућност реконструкције; У случају изградње нових и доградње/
надзиђивања постојећих објеката морају се поштовати дефинисана правила о
минималним растојањима;
-----3: услучају да су задовољени претходно наведени услови, а
постојећи објекти премашују дефинисане урбанистичке параметре,
могућа је само реконструкција објеката у постојећем габариту и волумену;
-----4: постојећи објекти који се налазе у инфраструктурном појасу и
заштитном пружном појасу, могу се задржати и на њима су могуће све
интервенције, ако испњавају услове дефинисане општим правилима
грађења која се односе на заштиту простора (13), уз обавезно
прибављање сагласности „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и
под условом да су задовољени остали параметри дефинисани Изменом и
допуном ПГР-а;
-----5: постојећи објекти или делови објеката који се налазе у појасу између
границе изградње производних објеката и грађевинске линије поред
државног пута могу се задржати уз могућност реконструкције у постојећем
габариту, уколико се не уклапају у планом дозвољене намене; уколико
су у складу са дозвољеним наменама и капацитетима у овом појасу,
дозвољене су све интервенције на објектима, под условом да су
задовољени остали параметри дефинисани овом Изменом и допуном
ПГР-а;
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►Објекти који нису компатибилни са планираном наменом површина
могу задржати, са постојећом наменом, до реализације планираних решења,
уз могућност инвестиционог одржавања или променити намену у неку од
дозвољених, уз друге дозвољене интервенције према дефинисаним
правилима грађења.
►Није дозвољено повећање корисног простора (проширење пословног
простора, производног, складишног простора и др.) надзиђивањем и
доградњом објеката ако се не могу обезбедити услови за паркирање и
формирање зелених површина, према дефинисаним општим и посебним
правилима грађења;
►Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању
постојећег објекта, као и објеката на суседним парцелама. Доградњом
новог дела објекта не сме се угрозити статичка стабилност постојећег и
објеката на суседним парцелама.
►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 раде ова лица.
►Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске ефикасности
фасада и крова (накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће
топлотне изолације, постављање соларних колектора и сл).
►Реконструкција, адаптација, санација и инвестиционо и текуће
одржавање постојећих објеката, изводи се у према Законом дефинисаним
поступцима.
►За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног
интереса, дозвољено је само текуће одржавање.
~Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан
(16)
за издавање локацијских услова:
СТЕПЕН
-обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину;
КОМУНАЛНЕ
ОПРЕМЉЕНОСТИ -омогућено прикључење објеката на електро енергетску мрежу;
-могућност прикључења на водоводну и канализациону мрежу; у случају
немогућности правовремене реализације коначног решења, коришћење
КОЈИ
привремених решења снабдевања водом и одвођења отпадних вода, уз
ЈЕ
обавезно поштовање услова и мера заштите животне средине и то:
ПОТРЕБАН
снабдевање водом се може решити и преко бушених бунара, уколико вода
ЗА
задовољава потребе технолошког процеса за који се користи; одвођење
отпадних вода се може вршити у водонепропусне септичке јаме или у
ИЗДАВАЊЕ
ЛОКАЦИЈСКИХ реципијент, уз претходно пречишћавање до прописаног квалитета.
~Уколико не постоји могућност прикључења на електроенергетску
УСЛОВА
мрежу 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.

2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
-Граница изградње производних објеката (50м)
-Инфраструктурни појас (25м)
-Граница изградње индустрије хемијских и експлозивних
средстава (50м)
~Изменом и допуном ПГР-а обухваћен је део „зоне индустрије са услужним и
комерцијалним делатностима“, која је дефинисана основним планом;
~Дуж државног пута, ради заштите насеља од неповољних утицаја радне зоне, дефинисана је
граница изградње производних објеката, на растојању од 50м од регулационе линије
државног пута, која одваја подручје изградње пословних, услужно- комерцијалних садржаја
дуж пута;
~Дуж коридора постојеће пруге (која је ван обухвата) дефинисан је инфраструктурни појас
(25м) и граница изградње индустрије хемијских и експлозивних средстава (у заштитном
пружном појасу), на растојању 50м од осовине најближег колосека;
~Посебни услови за изградњу у наведеним заштитним појасевима утврђени су тачком 2.1.
(IИ) ЗОНА ИНДУСТРИЈЕ,
са услужним и комерцијалним
делатностима
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«Општа правила грађења»(13), (14) и (15).
СПРОВОЂЕЊЕ
~Спровођење ће се вршити директно на основу Измене и допуне ПГР-а, изузев за објекте и
ситуације за које је овим правилима грађења утврђена обавезна израда урбанистичког
пројекта (интерне станице за снабдевање горивом, посебни објекти на више парцела, објекти за
коришћење обновљивих извора енергије за комерцијалну производњу и сл.); Израда
урбанистичког пројекта је могућа и у другим случајевима, дефинисаним у поглављу 3.
Спровођење Измене и допуне ПГР-а. При изради урбанистичких пројеката обавезно је
поштовање правила грађења дефинисаних Изменом и допуном ПГР-а; За израду
урбанистичких пројеката за изградњу објеката за које је потребно спровести поступак процене
утицаја на животну средину обавезно је прибављање услова заштите природе;
~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);
~Уколико се укаже потреба за изградњом нових јавних саобраћајница чије трасе нису
дефинисане Изменом и допуном ПГР-а или других површина јавне намене (јавни паркинг, трафо
станице, мерно регулационе станице и др.) обавезна је израда плана детаљне регулације.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
~Дефинисана правила грађења примењују за грађевинску парцелу;
~Посебна правила грађења примењују се заједно са општим правилима грађења дефинисаним у
тачки 2.1. «Општа правила грађења» (1-16).
Нaмeнa
Основна намена зоне је: индустријска производња са пратећим складишним,
oбjeкaтa
пословно- административним активностима и објектима, техничким, помоћним и
сервисним службама (технички преглед и одржавање 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; рециклажа и други подсектори и гране прерађивачке индустрије;
-сервиси за поравку теретних и путничких возила, пољопривредне
механизације, машина и др.;
-трговина на велико и мало (продаја огрева, стоваришта грађевинског
материјала, продаја путничких возила, трговина отпацима, сакупљање и
сортирање и др.);
-магацински и складишни простор;
-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.
~Компатибилне намене су: грађевинска и комунална делатност, саобраћај,
пословање, сервисне, комерцијалне и услужне делатности, занатство,
изложбени простори и објекти, подземни и надземни резервоари и постројења,
системи за снабдевање водом и пречишћавање и одвођење отпадних вода,
постројења за производњу електричне и топлотне енергије коришћењем
обновљивих извора енергије (сунце, биомаса, ветар и др.), станице за
снабдевање горивом, зелене површине и сл.;
~У оквиру зоне је могуће изградња: интерних саобраћајница, објеката и мрежа
водопривредне, енергетске и комуналне инфраструктуре, зелених површина и
других објеката компатибилних са претежном наменом.
~Могућа је обављање делатности чији се неповољни утицаји на воду, ваздух,
земљиште и бука, могу неутралисати унутар објеката, комплекса, односно
радне зоне;
~ Ниje дозвољена производња прехрамбених и фармацеутских производа,
угоститељска деластност и хотелијерство, као и друге активности које су
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Прaвилa
пaрцeлaциje

Приступ
пaрцeли

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

осетљиве на неповољне утицаје из окружења; Становање је забрањено.
~Нови производни објекти, изузев објеката производног занатства, се могу
градити само до дефинисане „границе изградње производних објеката“,
односно на минималном растојању од 50,0м од регулационе линије државног
пута; Затечени производни објекти (или делови објеката) у оквиру овог
подручја могу се задржати, уз могућност реконструкције, према правилима
за интервенције на постојећим објектима; Услови за изградњу, реконструкцију
и доградњу на овом простору су дефинисани и у оквиру тачке 2.1. «Општа
правила грађења» (15);
~Минимална површина парцеле, за нову парцелацију је 25,0а, изузев за
формирање парцеле приступног пута; Мaксимaлнa пoвршинa није ограничена;
~Минимална ширина уличног фронта парцеле износи 20,0м (изузев за
парцеле које имају приступ преко приступног/приватног пута, који може бити део
парцеле или посебна парцела);
~Остала правила су дефинисана тачком 2.1. «Општа правила грађења» (3).
~Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавни пут минималне
ширине 6,0м (приступни пут); Приступни пут може бити део парцеле или
посебна парцела истог власника/корисника земљишта или у заједничком
власништву/корисништву више корисника пристуног пута.
~Код затеченог стања, ширина приступног пута може бити и мања, у складу са
противпожарним условима, а колски прилаз се може обезбедити и преко
друге парцеле са правом службености пролаза или другим претходно
стеченим правом;
~Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.
Основни тип
~Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у
изградње
низу, у зависности од техничко- технолошких процеса и услова
заштите.
Пoдзeмнe
~Објекти
могу
имати
подземне
етаже,
подземне
eтaжe
транспортне путеве између објеката и друге подземне објекте
(цистерне и сл.) ако не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе; При изградњи подземних етажа и
других објеката обавезна је примена посебних грађевинских и
техничких мера заштите од подземних вода и заштите
земљишта и подземних вода од евентуалних загађења;
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, заштитни појас зеленила у комплексу,
трасе инфраструктуре и сл.; Грaђeвинскa линиja пoдзeмних
eтaжa мора бити у грaницaмa пaрцeлe.
Индeкс
~Индекс заузетости на парцели може бити максимално 60%;
зaузeтoсти
Индeкс
~Максимално 1,2
изгрaђeнoсти
Грaђeвинскe
~Максималне грађевинске линије су дефинисане у
линиje
графичком делу, а остала правила су дефинисана тачком 2.1.
«Општа правила грађења» (5) и (15).
Најмања
~Удаљеност нових објеката и доградњи од бочних и задње
удaљeнoст oд
границе парцеле одређује се према висини објекта, тако да
мeђa и других
износи најмање 1/3 висине објекта, као и минималној
објеката
ширини
слободног
простора
који
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 5,0м, уз услов да се обезбеди
противпожарни пут; За резервоаре и дуге објекте за
складиштење запаљивих и експлозивних материја ова
растојања се одређују на основу посебних прописа, која
регулишу складиштење ових материја;
~Дозвољена су одступања:
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Крoвoви

-у појасу између границе изградње производних објеката и
грађевинске линије дуж државног пута, ако су задовољени
услови противпожарне заштите, где минимална удаљеност
објеката од границе суседне парцеле може износити 1,5м и
5,0м од објеката на суседним парцелама, уз поштовање
осталих дефинисаних правила грађења;
~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.
~Препоручују се коси кровови; На свим објектима је дозвољено
постављање соларних колектора; У том случају су могуће
све врсте кровних конструкција.
~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м.
~Одвођење атмосферских вода са кровних површина објеката,
није дозвољено преко суседних парцела.

Пoдкрoвљa
Одвoђeњe
aтмoсфeрских
вoдa са објекта
Спрaтнoст
~Спратност и висина се прилагођавају 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;
~Пословни, комерцијални и услужни објекти, између
границе изградње производних објеката и грађевинске линије
дуж државног пута могу имати спратност до По+П+2+Пк.
Пaркирaњe
~Пaркирaњe путничких и теретних вoзилa сe регулише према условима и
нормативима дефинисаним тачком 2.1. «Општа правила грађења» (10);
Урeђeњe
~Обавезно је формирање незастртих зелених површина, са природном или
слoбoдних
вештачком (посађеном) вегетацијом на минимално 20% површине парцеле;
пoвршинa
~Уколико се парцелацијом формирају нове грађевинске парцеле, у оквиру
којих, није обезбеђено 20% зеленила, не може се дозволити изградња
нових,
доградња
и
надзиђивање
постојећих
објеката,
изузев
доградње/изградње комуналне инфраструктуре и других објеката и уређаја
у функцији побољшања услова заштите животне средине, санитарних и
безбедоносних услова (инсталирања нове опреме за производњу, за
пречишћаавње отпадних гасова и вода, за увођење рециркулације воде у
технолошки процес и сл.), и то уз обезбеђење минимално 10% зелених
површина;
~У случају нове изградње обавезно је формирање појаса заштитног
зеленила у оквиру сопствене парцеле према приступним саобраћајницама
минималне ширине 2,0м.
~При интервенцијама на изграђеним парцелама/деловима парцеле, где
постоје изграђени објекти са грађевинском дозволом, појас заштитног зеленила
се може прекинути и формирати у складу са постојећим стањем на терену.
~У оквиру заштитног зеленила могу се градити објекти и водови комуналне
инфраструктуре (електроенергетике, гаса, водовода и канализације и др.), а на
улазу у комплекс портирнице и слични објекти.
Интeрвeнциje Интeрвeнциje нa пoстojeћим oбjeктимa могу се изводити према правилима
нa пoстojeћим дефинисаним тачком 2.1. «Општа правила грађења» (15).
oбjeктимa
Изгрaдњa
~На једној парцели може се градити више објеката основне/претежне и
других
компатибилних намена, пратећих и помоћних објеката, посебних објеката,
oбjeкaтa нa
уређаја и постројења, који су дозвољени у овој зони;
пaрцeли
~Могућа је изградња интерних саобраћајница и платоа у складу са
функционалним и технолошким потребама и противпожарним захтевима
дефинисаним тачком 2.1. «Општа правила грађења» (9).
~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
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Изградња
станица за
снабдевање
горивом

Посебни
објекти

Огрaђивaњe
пaрцeлa
Посебни
услови

је на прелазу између платоа и саобраћајнице предвидети упуштени ивичњак,
ради лакше манипулације;
Није дозвољена изградња станица за снабдевање горивом, изузев за
сопствене потребе и у том случају је обавезна израда урбанистичког
пројекта.
~Станице за снабдевање горивом за сопствене потребе градити у складу са
противпожарним прописима и условима које одређују надлежни ограни у
области екологије, водопривредне и др.; Потребно је надлежном органу
управе поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину;
~При изградњи станица за снабдевање горивом, 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;
~Дозвољава се изградња посебних објеката, који се не урачунавају у БРГП,
као што су:
инфраструктурни објекти;
индустријски колосеци; фабрички
димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви и др.; подземни и надземни/ваздушни
транспортни системи и везе, цевоводи и сл., између појединих комплекса/
парцела и између зона; подземни и надземни резервоари и сл.;
~Могућа је изградња ваздушних и подземних транспортних система у служби
технолошких процеса рада (транспорта, претовара, утовара, истовара и сл.), у
оквиру парцеле и између објеката на више парцела, при чеми ће се њихове
трасе и надземне/ ваздушне, односно подземне грађевинске линије дефинисати
локацијским условима или урбанистичким пројектима (ако се граде на више
парцела); Грађевинске линије ових објеката могу пресецати појас регулације
саобраћајница, при чему је обавезна израда плана детаљне регулације и
сагласност управљача јавном саобраћајницом;
~Дозвољава се изградња система за коришћење обновљивих извора
енергије (сунца, ветра, биомасе и др.) за сопствене потребе и комерцијалну
производњу према условима дефинисаним тачком 2.1. «Општа правила
грађења» (8); Уколико се ови објекти граде за комерцијалну производњу
обавезна је израда урбанистичког пројекта.
~Сви наведени објекти се постављају тако да не представљају опасност по
безбедност и да не ометају функционисање осталих објеката.
~Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe
висинe 2,20м; Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe;
Прозирном oгрaдoм сe смaтрa oнa кoja имa минимaлну прoзирнoст 20%; Висинa
пaрaпeтa je мaксимaлнo 0,5м;
~Објектима се мора обезбедити прилаз за противпожарна возила, према
условима дефинисаним тачком 2.1. «Општа правила грађења» (9);
~Обавезно је поштовање услова Завода за заштиту природе Србије, који су дати
у тачки 1.5.1.“Заштита природе“.

3. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а (прва измена)
3.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Оргaнизaциja и нaмeнa простора дeтaљнo су oбрaђeни у тeкстуaлнoм и грaфичкoм дeлу
Измене и допуне ПГР-а. Рaзгрaничeњe издвојених намена и зона извршено је по границама
катастарских парцела и регулационим линијама планираних саобраћајница и парцеле ТС.
Правила уређења и грађења дефинисана Изменом и допуном ПГР-а примењују се само
у границама обухвата Измене и допуне ПГР-а.
3.2. ПОСТОЈЕЋА УРБАНИСТИЧКО- ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Списак постојеће урбанистичко- техничке документације која је задржана у основном
плану (ПГР Јеленча), а мањим делом је у обухвату Измене и допуне ПГР-а и став према
стеченим обавезама.
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Став
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
14. УП за реконструкцију и изградњу кружне раскрснице на градској деоници Задржава се
обухваћеној улицама Београдска и Маршала Тита (Јеленча и Мишарукрштање магистралних путева М-19 и М-21), потврђен под бројем 353-2123/2008-11 од 04.12.2014.
21. УП изградња оптичког телекомуникационог кабла: АТЦ “Мишар” - АТЦ
Задржава се
“Церовац” (уз магистралне путеве М-19 Шабац – Обреновац и М-21 Шабац Ваљево), потврђен под бројем 353-2-39/2010-11 од 8.7.2010. године.
Извор:Град Шабац, Градска управа, Одељење за урбанизам (Обавештење бр. 950-1-122/14-11, од
02.06.2014.) и архива ЈУП“ПЛАН“ ШАБАЦ.
3.3. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
Измена и допуна ПГР-а примењује се искључиво у границама обухвата дефинисаним у
текстуалном и графичком делу ових Измена и допуна ПГР-а.
Измена и допуна ПГР-а је основ за издавање информације о локацији и локацијских
услова на подручју обухвата Измене и допуне ПГР-а, осим у ситуацијама када је предвиђена
израда урбанистичких пројеката.
У посебним правилима уређења и грађења (поглавље II.2.2.), у делу „СПРОВОЂЕЊЕ“,
детаљно је утврђен начин спровођења у различитим ситуацијама и за различите објекте, као и
ситуације у којима се морају или могу радити урбанистички пројекти или планови детаљне
регулације.
Урбанистички пројекти се могу радити и када њихова израда није условљена у
поглављу II.2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, ради провере решења на локацији или
разраде услова за изградњу комуналне инфраструктуре, за уклапање објекта у окружење,
у случају потребе за прибављањем посебних услова, израде процене утицаја на животну
средину и сл.
Пројекте парцелације и препарцелације је могуће радити у складу са општим и
посебним правилима грађења која су дефинисана Изменом и допуном ПГР-а.
Уколико неки услови нису дефинисани Изменом и допуном ПГР-а утврдиће се у складу
са Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник
РС", бр.22/15) и другим, важећим законским и подзаконским актима.
Уколико на графичким прилозима постоји неусаглашеност услед техничке грешке,
релевантан је податак са графичког прилога "План нивелације и регулације" и "План поделе на
целине и зоне и заштита простора".
3.4. ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ
Коридори, трасе, локације и нaчин oпрeмaњa зeмљиштa саобраћајном и комуналном
инфрaструктуром, прикaзaни су нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa Измене и допуне ПГРа, oписaни су у поглављу II.1.4. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ. Спровођење
планских решења изградњом, реконструкцијом и доградњом инфраструктурних објеката,
вршиће се на начин и по процедури утврђеној одредбама Закона о планирању и изградњи
и одредбама Измене и допуне ПГР-а.
Изменом и допуном ПГР-а планирано је формирање нових парцела: за потребе
изградње бочног крака (окретнице) на саобраћајници Нова 35 и за потребе изградње нове
трафостанице, а у графичком прилогу 10б.1. Аналитички подаци за дефинисање нових
површина јавне намене су дати основни елементи за потребе израде пројекта парцелације и
препарцелације.
Сва планирана инфраструктура дуж државног пута (Београдски пут) реализује се на
основу Плана генералне регулације „Јеленча“ ("Сл. лист града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева” брoj 23/2015).
 Саобраћајна инфраструктура
За формирање саобраћајнице Нова 35, на основу Измене и допуне ПГР-а радиће се
пројекат препарцелације и парцелације, ради формирања грађевинске парцеле за изградњу
саобраћајнице. Изградња и уређење саобраћајних површина ће се вршити на основу Измене и
допуне ПГР-а. У случају потребе могућа је израда урбанистичког пројекта.
Изградња и уређење саобраћајних површина у оквиру регулације државног пута, чији
само мањи део улази у обухват Измене и допуне ПГР-а, вршиће се на основу Измене и
допуне ПГР-а, основног плана (ПГР Јеленча) и Урбанистичког пројекта за реконструкцију и
изградњу кружне раскрснице на градској деоници обухваћеној улицама Београдска и Маршала
Тита (Јеленча и Мишар- укрштање магистралних путева М-19 и М-21), потврђен под бројем 353-2123/2008-11 од 04.12.2014. године. У случају потребе могућа је израда новог урбанистичког
пројекта.
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 Комунална инфраструктура
Изградња, реконструкција и доградња објеката и инсталација комуналне
инфраструктуре (водовод, канализација, електроенергетска, разводна гасоводна мрежа и мрежа
фиксне телефоније, јавне расвете), које се налазе или су планиране у појасу регулације
саобраћајница, вршиће се на основу Измене и допуне ПГР-а или израдом урбанистичких
пројеката у склaду сa посебно дeфинисaним услoвимa за сваку инфраструктуру.
Линијска инфраструктура ван зона јавног земљишта, на приватном земљишту ће се
градити у складу са законом.
 За изградњу електроенергетске мреже и објеката израда урбанистичког пројекта није
обавезна за:
-изградњу објеката и извођење радова, наведених у чл. 145. Закона о планирању и
изградњи, за које се не издаје грађевинска дозвола;
-за изградњу планиране трафостанице и
-за изградњу ТС на приватним парцелама, изузев ако је за комплетно уређење и
изградњу других објеката на парцели неопходна израда УП, па ће истим бити планирана и ТС;
Могуће су измене постојећих и предложених траса електроенергетских водова, као
и изградња нове инфраструктуре која није дефинисана Изменом и допуном ПГР-а израдом
урбанистичког пројекта.
За изградњу водоводне и канализационе мреже, обавезна је израда урбанистичког
пројекта у случају потребе за изградњом нових прикључака на градску мрежу у улици Нова
35.

За изградњу телекомуникационе мреже у оквиру планираних коридора за изградњу
подземних телекомуникационих каблова, није обавезна израда урбанистичког пројекта.
Положај коридора може бити коригован и допуњен урбанистичким пројектима. За
изградњу ван постојећих коридора, неопходна је израда урбанистичких пројеката, осим за
прикључке на осталом грађевинском земљишту, где ће положај бити дефинисан Пројектом за
добијање грађевинске дозволе и условима за прикључак Предузећа за телекомуникације.

За изградњу нових приступних уређаја, спојних Тк каблова и кабловских подручја
потребна је израда урбанистичких пројеката.

Планира се изградња телекомуникационог система фиксне телефоније оператера ОРИОН
Телеком у ЦДМА (бежичној) технологији и других оператера са лиценцом у фиксној телефонији.
Позиције и услови за иградњу дефинисаће се урбанистичким пројектима.

За све елементе гасоводног система, осим прикључака на дистрибутивну гасоводну
мрежу до 4bar, неопходна је израда урбанистичких пројеката. Урбанистичким пројектом може
бити коригован положај коридора из Измене и допуне ПГРа, уз услов да се на кориговану трасу
обезбеде сагласности јавних и комуналних предузећа која у обухвату плана поседују и одржавају
инфраструктуре.
Урбанистички пројекти ће се радити и за сву недостајућу инфраструктуру, која није
дефинисана овом Изменом и допуном ПГР-а, изузев када је потребно дефинисати нове површине
јавне намене. Урбанистички пројекти се могу радити и када њихова израда није условљена у
овом поглављу и поглављу II.1.4. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ради провере
решења на локацији или разраде услова за изградњу комуналне инфраструктуре, у случају
потребе за прибављањем посебних услова и сл.
Приликoм изрaдe урбaнистичких прojeкaтa и техничке документације зa изгрaдњу или
доградњу сaoбрaћajнe, и кoмунaлнe инфрaструктурнe мрeжe, мoгућa су мaњa oдступaњa од
Изменом и допуном ПГР-а дефинисаних решења, збoг усклaђивaњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa
пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa,
имoвинскo прaвних oднoсa и др. При прojeктoвaњу пojeдиних oбjeкaтa и урeђaja кoмунaлнe
инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити саглaснoсти и oстaлих кoрисникa инфрaструктурних
кoридoрa.
3.5. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА
Локацијски услови се издају за грађевинску парцелу која има обезбеђен приступ са
реализоване јавне саобраћајне површине, директно или преко приступног пута (са правом
службености пролаза или сукорисничким/ сувласничким правом или преко дуге парцеле истог
власника); Локацијски услови се издају за грађевинску парцелу која има обезбеђен приступ
јавној саобраћајној површини преко службености пролаза или на основу
сувласничког/сукорисничког права на другој парцели, или преко друге парцеле истог
власника, у случајевима затеченог стања.
Локацијски услови се могу 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
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обезбеђење приступа јавном путу до коначне реализације нове саобраћајнице (преко
приступног пута са правом службености пролаза или сукорисничким/ сувласничким правом или
преко дуге парцеле истог власника).
3.6. СПИСАК ПРИБАВЉЕНИХ УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
За потребе израде Плана генералне регулације „Јеленча“, прибављени су сви неопходни
услови и мишљења од надлежних институција/установа, који су коришћени и за потребе
израде Измене и допуне ПГР-а (прва измена). Нови услови су прибављени од следећих
установа/предузећа:
Р.б. Назив установе/предузећа
1.
Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ- СРБIЈА
А.Д.Београд, Извршна јединица "Шабац"
2.
JKП "ТОПЛАНА ШАБАЦ", Одељење гасификације
3.
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Шабац
4.
ЈКП „Водовод- Шабац“,
5.
ЈП Инфраструктура Шабац, Служба за
одржавање путева
6.
Железнице Србије а.д.
7.
Министарство заштите животне средине

Број и датум достављеног дописа
7010-319845/1 од 26.09.2017.
01-1110/17 од 06.09.2017.
8Л.0.0.-166893/2-2017 од 04.07.2017.
5629/СР-193/17 од 07.09.2017.
2064-01 од 28.08.2017.
1/2017-5360 од 12.09.2017.
-

3.7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Ступањем на снагу Измене и допуне Плана генералне регулације «Јеленча»-прва
измена, у границама обухвата Измене и допуне ПГР-а престаје да важи основни план: Плaн
генералне рeгулaциje "Јеленча" ("Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева” брoj 23/2015).
Б) ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а
1. Извод из ПГР-а «Јеленча», са границом Измена и допуна ПГР-а
2. Подлога са границом обухвата Измена и допуна ПГР-а
3. Инжењерско- геолошка карта
4.Постојећа намена површина

Р= 1: 2 500
Р= 1: 2 500
Р= 1: 2 500

Измене и допуне ПГР-а -планирано стање
(НАПОМЕНА:
*Први број (7.1.-17.1.) означава редни број графичког прилога у основном плану на којем су
извршене измене и допуне; Други број 1 означава да се ради о првој измени и допуни у
графичком прилогу основног плана);
**Измене графичких прилога у односу на основни план: Под редним бројем 10б.1. уместо
„Списка координата осовинских и темених тачака“, које су приказане на графичком прилогу
бр. 9.1. „План нивелације и регулације 1- саобраћај“, дат је графички прилог „Аналитички
подаци за дефинисање нових површина јавне намене“ (10б.1.);
Изостављен је графички
прилог бр. 18. „Карта спровођења“, а спровођење је приказано на графичком прилогу 11.1.
„План нивелације и регулације 2- грађевинске линије и спровођење“; Изостављен је графички
прилог бр.14. «План водопривредних објеката», јер објекти приказани на овом графичком
прилогу основног плана не постоје у обухвату Измене и допуне ПГР-а.
7.1. План намене површина и површине јавне намене
Р= 1: 2 500
8.1. План поделе на целине и зоне и заштита простора
Р= 1: 2 500
9.1. План нивелације и регулације 1- саобраћај
Р= 1: 2 500
10а.1.Попречни профили саобраћајница
Р= 1: 100
10б.1. „Аналитички подаци за дефинисање нових површина јавне намене“
Р= 1: 2 500
11.1. План нивелације и регулације 2- грађевинске линије и спровођење
Р= 1: 2 500
12.1. План водовода
Р= 1: 2 500
13.1.План канализације
Р= 1: 2 500
15.1 План електро- мреже
Р= 1: 2 500
16.1. Електронске комуникације
Р= 1: 2 500
17.1. План гасоводне мреже
Р= 1: 2 500
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