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              Нa oснову члана 25, 35. и 216. став 5, Закона o планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС и 50/2013- одлука УС, 

98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014), Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, 

П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и Мишар («Сл лист општине Шабац», бр. 10/08) и члана 32.и 99. 

Статута града Шапца (“Сл лист града Шапца” бр.32/08), Скупштина града Шапца, на седници одржаној 

15.10.2015. године, донела je: 

 

 

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  „ЈЕЛЕНЧА“ 
 

 
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 

I.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О НАСЕЉУ  

Јеленча је друмско насеље настало дуж деоница државних путева Шабац- Обреновац и Шабац- 

Ваљево. Припада градској агломерацији Шабац, коју чини градско насеље Шабац и 5 приградских 

насеља у његовом непосредном гравитационом подручју. Катастарска општина (КО) Јеленча има 

површину 467,34 ha, а у  насељу живи  1.717 становника.  

Северни део КО Јеленча, чини речна тераса Саве- равничарско подручје, која није плављено 

великим водама, а узани појас речне обале Саве (инундациони појас) припада катастарским општинама 

Шабац и Мишар. Западни део катастарске општине обухвата речну долину Думаче, која је плављена 

великим водама. Остали део територије КО чине виши равничарски и благо нагнути брежуљкасти 

терени и заравни, који су испресецани долинама повремених водотокова.  

Река Сава, која представља међународни пловни пут протиче северно од границе КО 

Јеленча, а Мишарска ада се својим средишњим делом налази наспрам ове КО. Североисточни део 

КО Јеленча се граничи са Церским ободним каналом, а река Думача делом представља источну границу 

КО, а само мањим делом доњег тока припада КО Јеленча. 

По литератури и казивању, Јеленча се увек тако звала, само што се првобитно насеље налазило у 

шуми до Мале Врањске, на месту званом Врбовац. У шуми је било доста јелена, па је по њима овај 

простор добио име. Када су Турци протерани, становници силазе на простор садашњег насеља, где су 

градили куће брвнаре, које су биле покривене шиндром.  

После Првог светског рата, почело је насељавање становништава, поред ваљевског и 

београдског пута, а у речној долине Думаче настало је друмско насеље „Думача“. Насеље се развило са 

обе стране пута (куће, дућани, ковачнице, магазе), а нарочито на раскрсници путева за Београд и Ваљево. 

Ту је било „тржиште“ за жито и суве шљиве, а, према Сави, настају прве фабрике- циглане. После 

Другог светског рата, поред циглана („ринглови“), подигнута је и кудељара, тако да се на простору 

између београдског пута и реке Саве развија индустрија, која постепено замењује становање. Поред две 

циглане, кудељаре, шљункаре и откупне станица зељорадничке задруге, започиње развој прехрамбене 

индустрије (врши се пулпирање воћа за мармеладу и пекмез, сушење шљива и печење ракије), хемијске 

индустрије („Зорка- Заштита биља“), а касније и производња керамичких плочица. Источна 

индустријска зона града Шапца је деценијама плански грађена на речној тераси, поред Саве постепено 

се ширећи на исток, низводно од Шапца, на територије КО Јеленча и Мишар. 

На подручју КО Јеленча се налазе значајни привредни и инфраструктуни објекти, који имају 

градски, регионални и национални значај:  

 део Источне радне зоне града Шапца; 

 државни путеви Iб реда број 26 и 21; 

 гасовод високог притиска Батајница – Зворник и ГМРС Шабац; 

 електроенергетско постројење 220/110 kV "Шабац 3".  

Планским документима вишег реда на овом подручју је планирана траса железничке пруге 

Шабац- Обреновац- Београд, нова обилазница око Шапца.  

I.2. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

Циљеви уређења простора у обухвату ПГР „Јеленча“ су: 

 дефинисање праваца и садржаја урбаног развоја и повећање атрактивности простора; адекватније 

коришћење саобраћајно- географског положаја и природних и створених потенцијала; 



 2 

 резервисање простора за реализацију садржаја регионалног и градског значаја, дефинисаних 

плановима вишег реда; планско чување инфраструктурних коридора и земљишта које је погодно за 

различите намене; 

 опремање простора и насеља садржајима и инфраструктуром, који ће допринети побољшању услова 

живота и рада становника; проширење грађевинског подручја насеља; формирање насељских центара 

и дефинисање локација за јавне службе и друге површине јавне намене (гробље и др.); 

 уређење и интензивније коришћење простора радне зоне;  

 дефинисање мера заштите и услова за коришћење терена угрожених велим водама реке Думаче, 

подземним и атмосферским водама; 

 заштита природних, културних добара и животне средине; рaзвoj eкoлoшких и eнeргeтски eфикaсних 

систeмa у различитим облицима коришћења простора;  

 интеграција комплементарних садржаја, као и садржаја различитог значаја (регионални, градски, 

локални) и карактера (индустрија, пословање, становање, комунални и инфраструктурни садржаји, 

приградска пољопривреда и др.);  

 дефинисање приоритетних целина  и планских решења.  

Oствaрeњe циљeвa сe мoжe фoрмулисaти крoз oснoвнa двa прaвцa и тo:  

 oбeзбeђивaњe oснoвe зa плaнски рaзвoj пoдручja и  

 искoришaвaње пoтeнциjaлa кoje пoдручje нуди уз пoштoвaњe принципa oдрживoг рaзвoja. 

Задатак Плана је да планским решењима омогући: отклањање постојећих и потенцијалних 

конфликата различитих намена, активности и функција у простору; решавање комуналних и других 

проблема локалног становништва; бржи развој насеља Јеленча и побољшање услова живота и рада 

његових становника; допринесе побољшању компаративних предности града Шапца као регионалног 

центра Западне Србије, и др. 

I.3. ОБУХВАТ ПЛАНА 

Планом генералне регулације „Јеленча“ (у даљем тексту: ПГР или План) обухваћена је цела 

катастарска општина Јеленча, површине 467,34 ha. Граница КО Јеленча је истовремено и граница 

обухвата Плана, преузета је са ДКП-а и приказана у свим графичким прилозима. 

I.4. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Правни основ за израду ПГР-а садржан је у одредбама: 

 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013- одлука УС и 50/2013- одлука УС,  98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 );  

 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл. гласник РС", бр. 31/10, 

69/10 и 16/11); 

 Стaтута града Шапца ("Сл.лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" бр. 

32/08); 

 Oдлуке o изради Плана генералне регулације «Јеленча», за грађевинско подручје насеља Јеленча, 

број: 351-1852/2009-14 од 25.12.2009.године;  

 Oдлуке да се не израђује стратешка процена утицаја за План генералне регулације «Јеленча» за 

грађевинско подручје насеља Јеленча, број: 351-1853/2009-14 од 25.12.2009.године. 

Плански основ за израду ПДР садржан је у одредбама:  

 Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу и 

Мишар («Сл лист општине Шабац», бр. 10/08, исправка техничке грешке,бр. 351-262/2013-14 од 

13.03.2013.). 

I.5. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И 

ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА  

При изради ПГР испоштоване су обавезе, услови и смернице из важећих планских и других 

развојних докумената које је усвојила Скупштина града Шапца, а стратешки циљеви дефинисани овим 

документима су определили концепцију уређења, заштите и коришћења територије насеља и 

катастарске општине Јеленча. На теритотији КО Јеленча су лоцирани или планирани садржаји који имају 

градски, регионални и национални значај (магистрални гасовод, ТС, постојећа и планирана железничка 

пруга и др.). 

I.5.1. Извод из Просторног плана Републике Србије 

Одредбе из Просторног плана Републике Србије («Сл.гласник РС» бр. 88/10) које су посебно 

значајне за развој територије КО Јеленча су: 

 Шабац је планиран као урбани центар државног значаја и индустријски центар средње величине 

са 10.000 – 20.000 запослених у индустрији; основни локациони модели индустрије су индустријски 

паркови и индустријске зоне- планиране више од 100ha; са постојећом слободном зоном; 

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

представља приоритет;  
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 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).  

I.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), који се директно односе на подручје обухвата 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); 

 Рурална подручја: побољшање у целини економских, социјалних, културних и еколошких услова, 

као и изградња инфраструктурних и пратећих садржаја;  

 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. 

 Насеље Јеленча је приградско насеље, које припада градској агломерацији административног 

центра града Шапца, коју чине градско насеље Шабац и приградска насеља Мајур, Јевремовац, 

П.Причиновић, Јеленча и Мишар. 

 Стратешка опредељења развоја привреде су: 

 Пољопривреда- агроиндустријски сектор, са програмима примарне и финалне производње у 

области ратарске, сточарске, воћарске и повртарске производње, као и програм производње 

здраве хране;  

 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; 

 КО Јеленча припада рејону приградске пољопривреде (целина 2), са високим уделом 

непољопривредних и мешовитих домаћинстава и са претежно тржишним усмерењем 

производње. 

 У предложеном моделу размештаја индустрије (ППРС) Шабац је означен као индустријски центар 

средње величине (10.000- 20.000 запослених), са значајним радним зонама и слободном зоном 
на осовинама индустријског развоја II и III реда. Град Шабац треба да, поред преструктурирања 

постојећих капацитета искористи и потенцијале са којима може да оствари конкурентске и 

инегративне предности. 

 Планирано је да се саобраћајни положај Града искористи на најефикаснији начин, посебно развојем 

и ширењем саобраћајних, складишних, дистрибутивних и прометних функција, али и 

различитих сервисних услуга, што представља и развојну могућност појединих насеља. 

Формирањем логистичког и центра интермодалног транспорта, као и обједињавањем свих видова 

саобраћаја у јединствену функционалну мрежу, очекује се позиционирање Града као националног, 

регионалног и окружног робно- транспортног центра, као и једног од важних центара на 

међународном пловном путу реке Саве. 
 Најперспективније видове туризма на овом простору представљају транзитни и пословни 

туризам, а планира се и даљи развој и изградња капацитета туристичке понуде на реци Сави, 

развој манифестационог туризма,  као и ширење угоститељске мреже и обимније и разноврсније 

угоститељске услуге. У Просторном плану, Јеленча је означена као потенцијална туристичка зона, 

са следећим садржајима: музеј, информативни центар, ресторан. Подручјем КО Јеленча 

планиране су културне стазе од регионалног значаја и излетничке стазе.  
 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. 

I.5.3. Извод из Стратегије одрживог развоја града Шапца 2010-2020., ревизија 2011. 

  У Стратегија одрживог развоја града Шапца 2010.- 2020. („Сл.лист града Шапца и општина: 

Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 20/09) -ревизија 2011.године, утврђени су: приоритети визије и 

циљеви развоја Града по припритетним областима: 

1.Инфраструктура и просторно планирање 

 визија: Шабац-регионални центар Западне Србије са равномерно развијеном и уређеном 

територијом територијом и модерном инфраструктуром, која обезбеђује висок квалитет живота; 

 општи циљеви: асфалтирана путна мрежа и њено редовно одржавање; повезивање са међународним 

саобраћајним коридорима; покривеност већег дела територије Града квалитетном водоводном и 

канализационом инфраструктуром; заокружен саобраћајни систем у Граду; квалитетна, развијена и 

савремена електро енергетска инфраструктура; Шабац је просторно уређен град; максимално 

искоришћена гасна инфраструктура; изграђен енергетски ефикасан систем даљинског грејања. 

2.Економски развој  

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

пољопривредом, богатом туристичком понудом и изграђеном инфраструктуром, повољан за 

инвестиционе и предузетничке активности; 

 општи циљеви: повећање степена ангажованости слободне радне снаге кроз развој прилагодљиве 

привредне структуре; одрживи и ефикасан систем пољопривредних  комерцијалних газдинстава, 

способних за тржишну утакмицу;  

3.Унапређење квалитета живота 

 визија: Шабац је опште познат као регионални центар са квалитетном и разноврсном понудом 

културних, спортских, здравствених и образовних садржаја који у потпуности задаовољавају потребе 

друштвеног живота становништва и који има развијен интегрални систем социјалне заштите. Град је 

на националном нивоу препознат као отворен, уређен, урбан и гостољубив град са јасним 

идентитетом; 

 општи циљеви: доступне и квалитетне јавне услуге; развијен систем старања о осетљивим 

категоријама становништва; развијени капацитети/ ресурси/ садржаји за задовољавање разноврсних 

потреба грађана;  

4.Заштита животне средине 

 визија: Грађани Шапца су поносни и задовољни својим животним окружењем; 

 општи циљеви: висок ниво еколошке свести; еколошки показатељи у дозвољеним границама; 

очувани природни ресурси; развијен систем за спречавање еколошких акцидената;  

Најважније акције на реализацији циљева развоја које се односе на подручје обухвата ПГР су: 

1.Инфраструктура и просторно планирање: асфалтирање локалних и некатегорисаних путева; 

продужетак железничке мреже; чишћење и уређење пловног пута; израда примарних и секундарних 

водоводних инсталација и канализационих колектора; доградња постојећих и изградња нових 

трафостаница ВН/СН и СН/НН; реконструкција и изградња мрежа ВН и НН на бетонским стубовима; 

успостављање система управљања електроенергетском мрежом; савремено и адекватно осветљење свих 

насеља; уређење урбаних средина; одрживо коришћење природних ресурса; Изградња ДГМ и МРС; 

2.Економски развој: подстицај инвестицијама; промоција инвестицоних потенцијала; подстицај 

запошљавању; подршка привредним субјектима; искоришћавање реке Саве; у пољопривреди: 

модернизација, едукација и сарадња, нове технологије и производи, повећање производње, удруживање, 

диверзификација активности на селу, стандардизација и квалитет; 

3.Унапређење квалитета живота: реконструкција и адаптација школа и предшколских установа; 

изградња спортских хала и терена у школама и вртићима; помоћ особама ометеним у развоју; помоћ и 

унапређене услуге за старе особе; изградња, реконструкција и адаптација спортских терена; 

4.Заштита животне средине: акције чишћења дивљих депонија и сметлишта; успостављање система 

мониторинга квалитета површинских вода, буке, ваздуха и земљишта; изградња регионалне санитарне 

депоније и трансфер станице; проширење комуналне услуге на целокупну територију Града, укључујући 

и сва села; еколошко зонирање и вредновање простора; израда катастра и плана коришћења 

расположивих природних ресурса; рекултивација простора депоније пиритне изгоретине; израда 

акционог плана о зонама могућих еколошких акцидената; израда стратешких карата буке. 
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I.5.4. Извод из Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, 

Јавремовац, Јеленчу и Мишар 

            КО Јеленча је у обухвату Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, 

Јавремовац, Јеленчу и Мишар («Сл лист општине Шабац», бр. 10/08, исправка техничке грешке,бр. 351-

262/2013-14 од 13.03.2013.).Генералним планом су у КО Јеленча утврђене следеће намене и типичне 

насељске целине и просторни системи: 

 Источна радна зона намењена за секундарне делатности; у северном делу КО; 

 Пословне зоне на излазним правцима дуж државних путева; 

 Зона ниских густина становања у највећем делу грађевинског подручја насеља;  

 Зона центра приградског насеља око раскрснице државних путева; 

 Зона терцијалних делатности; 

 Спортско- рекреативне површине; 

 Заштитно зеленило и пољопривредно земљиште; 

 Зоне посебне намене (инфраструктурни објекти и коридори).   

I.6. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

I.6.1. Природни услови и ресурси 

Катастарске општине Јеленча припада Шабачкој Посавини и карактеришу је равничарски и ниски 

брежуљкасти терени. На подручју катастарске општине су заступљене две висинске зоне: висинска зона 

до 100 м.н.в. која обухвата 78% територије КО Јеленча и зона 100-200 м.н.в. која заузима 22% ове 

територије. Територија катастарске општине је окружена водотоцима. Северном границом протиче река 

Сава, а речно корито Саве и узани инундациони појас припадају КО Шабац и КО Мишар. Церски ободни 

канал тече северозападном границом КО Јеленча и у свом доњем току припада КО Шабац. Река Думача 

протиче западном границом КО, а само мања деоница доњег тока, пре ушћа у Церски ободни канал, 

припада КО Јеленча. Думача у доњем току има проширену алувијалну раван, која је плављена великим 

водама Думаче.  

 1. 2. 3.  

1. и 2.Река Думача –регулисани део; Река Думача и севедни деонасеља-Google Earth; 

I.6.2. Становништво и домаћинства 

Кретање броја становника у насељу Јеленча 

Приликом обраде статистичких података о становништву и израде демографских анализа, као и за 

приказ кретања броја становника коришћени су резултати свих спроведених пописа становништва од 

1948. до 2011. године, са посебним освртом на период 1991.-2011. година. Процена будућег кретања  броја 

становника и домаћинстава изведена је на основу тренда 2002.-2011. и 1991. -2011. година. 

Графикон 2. Упоредни преглед броја становника по пописима 1948-2011.године – насеље 
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НАПОМЕНА: попис  становника 2002. и 2011.г. је урађен по новој методологији у односу на претходне пописе, 

где се становништво са преко 1 год. боравка на раду у иностранству није  третирало са сталним 

пребивалиштем у земљи. 
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Табела: Индекс промене броја становника за насеље Јеленча 1948. -2011. године 

Приградско насеље Јеленча бележи смањење броја становника, а током последњег међупописног 

периода, број становника овог приградског насеља је опао за чак 5%. 

Кретање броја домаћинстава у насељу Јеленча 

Приликом анализе кретања домаћинстава узет је њихов број као и просечна величина.  

Напомена: Подаци о броју домаћинстава за 2002.годину су коришћени из претходних резултата Пописа. 

Графикон 18. Упоредни преглед броја домаћинстава по пописима 1948. -2002.година - Јеленча 
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 У посматраним годинама примећује се тенденција повећања броја домаћинстава  те је 2002.г. у 

односу на 1981.г бр. домаћинстава већи 6 пута.Такође се примећује тенденција смањења просечне величине 

домаћинства/ст у свим посматраним годинама сем 1971.г. када се бележи благо повећање. 

Процена кретања броја становника 

За процену будућег броја становника у демографској статистици се користе две врсте модела: 

математички и аналитички. Аналитички модели су сложенији и подразумевају опсежна истраживања 

структура и кретања становништва.  Математички модели базирају се на претходном кретању броја 

становника и користе се за краће периоде. Пројекција становништва рађена је искључиво уз помоћ 

математичких модела: 

Математички модели: На основу аритметичке и геометријске прогресије, приликом којих се 

узима у обзир само тренд општег пораста/смањења броја становника (апсолутни годишњи пораст и 

коефицијент просечног годишњег пораста) на основу два пописа, утврђена је следећа процена кретања 

броја становника за период до 2020. године и то, за насеље и на нивоу Општине ради бољег сагледавања 

трендова ширег окружења.  

Будући да се ´90.-те године двадесетог века одликују великим поремећајима у привредним и 

друштеним системима, утичући директно на живот људи, а тиме и на кретање становништва и његових 

структура, упутно је процене начињене на основу тренда 1991. – 2002. узети са великом резервом. 

Другим речима процене, не би требало базирати само на основу екстремних прилика испољених током 

периода 1991. – 2002., због чега се обрађивач одлучио да у процене будућег броја становника уврсти и 

тренд из међупописног периода 2002.-2011. године и предложи га као поузданију основу за пројекцију 

кретања становништва. 

Кретање броја становника за град Шабац и приградска насеља до 2020.године 

Табела:  Прегледна табела процене кретања броја становника до 2020.године за градско насеље 

Шабац, приградска насеља и подручје урбанистичког плана на бази тренда 2002. -2011.године по 

методи геометријске прогресије 

Насеље 1981 1991 2002 2011 2020 

Шабац 52177 54637 55163 53919 52675 

Мајур 5000 6140 6854 7031 7208 

П.Причиновић 4018 5488 5992 6465 6938 

Јевремовац 1940 2877 3310 3408 3506 

Мишар 1590 1973 2217 2200 2183 

Јеленча 1950 1902 1803 1717 1631 

Укупно приградска насеља 14498 18380 20176 20980 21784 

УКУПНО 66675 73017 75339 74740 74141 

 

НАСЕЉЕ ИНДЕКС ПРОМЕНЕ БРОЈА СТАНОВНИКА 

1953/1948 1961/1953 1971/1961 1981/1971 1991/1981 2002/1991 2011/2002 2011/1948 

Јеленча 115,4 186,7 139,4 123,5 97,5 94,7 95 326,4 
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Графикон 25. Кретање броја становника за град Шабац и приградска насеља до 2020.године на бази 

тренда 2002.г.-2011.г. по методи геометријске прогресије 
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Према урађеним проценама број становника до 2020.године градско насеље Шабац, насеља Мишар и 

Јеленча ће се смањивати, док ће насеља Мајур, П.Причиновић, Јевремовац бележити раст броја 

становника.  

У односу на 2011.годину становништво насеља Јеленча ће се мењати на следећи начин: У односу 

на попис 2002. број становника се до 2011.године смањио за 86 становника, односно смањио се за 4.8% у 

периоду од 9 година. До краја планског хоризонта, примењујући принцип геометријске прогресије број 

становника у насељу Јеленча износиће 1631.  

Процена кретања броја домаћинстава 
Будући да резултати пописа 2011.године везани за домаћинства још увек нису објављенаи за 

пројекције су коришћени резултати ранијих пописа. 

Табела: Прегледна табела процене кретања броја домаћинстава до 2020. г. за подручје 

урбанистичког плана на бази тренда 2002.-2011. г. по методи геометријске прогресије  

Насеље 1981 1991 2002 2011 2020 

Шабац 17323 18030 19585 19623 19661 

Мајур 1417 1775 2112 2122 2132 

П.Причиновић 1181 1602 1844 1965 2086 

Јевремовац 533 852 967 1040 1113 

Мишар 462 542 733 601 1084 

Јеленча 562 590 626 578 530 

Укупно приград. насеља 4155 5361 6282 6306 6330 

УКУПНО 21478 23391 25867 25929 25991 
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Графикон 26. Кретање броја домаћинстава за градско насеље Шабац и приградска насеља до 2020. 

године на бази тренда 1981. -2002. по методи геометријске прогресије 
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 Према урађеним проценама број домаћинстава до 2020.године градско насеље Шабац и сва приградска 

насеља ће бележити раст броја домаћинстава. 

 У односу на 2011.годину број домаћинстава насеља Јеленча ће се увећавати на следећи начин: У 

односу на попис 2002. број домаћинстава се до 2011.године смањио за 48, односно смањио се за 4% у 

периоду од 9 година. До краја планског хоризонта, примењујући принцип геометријске прогресије број 

домаћинстава у насељу Јеленча износиће 530. Пораст броја домаћинстава има већи степен раста у односу 

на број становника, због константног смањења броја чланова домаћинства.  

I.6.3. Грађевинско подручје 

Постојеће грађевинско подручје у КО Јеленча, дефинисано је Одлуком о одређивању граница 
грађевинског подручја насељених места („Сл. лист општине Шабац“, бр. 23/87, 21/95, 10/96), у којој је 

дат опис границе грађевинског подручја. Површина грађевинског подручја износи: 250,4902 ha или 

53,6% укупне површине катастарске општине. 

Постојеће грађевинско подручје чине две целине:  

 грађевинско подручје у оквиру Источне радне зоне Шапца, површине 44,18 ha; и 

 грађевинско подручје насеља, површине 206,31ha; 
Анализом постојећег стања изграђености, закључено је да постојеће грађевинско подручје 

насеља својом површином задовољава потребе становништва, али да унутар грађевинског подручја 

постоје терени неповољни за изградњу због угрожености подземним и површинским водама или због 

већих нагиба. На остацима речне терасе, оцедитом и равном терену, који није угрожен подземним и 

површинским водама налази се већи број изграђених објеката ван постојећег грађевинског подручја у 

северозападном делу КО Јеленча. Мањи број објеката се налази у јужном делу КО (потес Врбовац), у 

продужетку насеља Мала Врањска и поред ТС 220/110kV (потес Липовица). 

Северни део КО Јеленча, између реке Саве и државног пута I реда, већ деценијама је кроз 

планску документацију опредељен за развој и ширење Источне индустријске/ радне зоне Шапца, па је у 

складу с тим утврђено грађевинско подручје на целој површини ове целине.  

            Анализа и оцена стања грађевинског подручја је извршена на основу: обиласка терена  и орто-фото 

подлога из 2009.године; добијених података и услова надлежних институција; донетих урбанистичких 

планова и других докумената. 

I.6.4. Постојећа намена површина и карактеристике изграђености 

У КО Јеленча, с обзиром да је поменутом Одлуком дефинисано грађевинско подручје, може се 

издвојити грађевинско земљиште у грађевинском подручју и објекти затечених домаћинстава изграђени 

ван грађевинског подручја. Пољопривредно земљиште, ван грађевинског подручја, заступљено је у 

јужном и западном делу Катастарске општине. Шуме су заступљене на веома малим површинама на 

плавном земљишту поред реке Думаче. Водно земљиште престављају река Думача и мелиорациони 



 9 

канали. Парцела реке Саве и Церског ободног канала налазе се ван обухвата Плана, на северној и 

северозападној граници обухвата. На терену постоје повремени водотоци у вододеринама и канали на 

приватним парцелама, који нису уцртани на подлози (немају сопствене парцеле), па су на „постојећој 

намени површина“ приказани оријентационо. Мањи рибњаци и баре, које су направили становници 

насеља за сопствене потребе, налазе на приватним парцелама.  

Кроз насеље пролазе значајни линијски инфраструктурни објекти, који условљавају 

ограничења у погледу коришћења простора у својим коридорима и заштитним зонама. Деоница 

државног пута I реда Шабац- Обреновац, одваја насеље од радне зоне, а деоница државног пута Шабац 

– Ваљево, пролази средишним делом насеља и дели га на два дела. Магистрални гасовод пролази 

најужим делом грађевинског подручја насеља, а траса крака гасовода до ГМРС, већим делом се налази на 

терену који је у депресији и није повољан за изградњу. Трафо станица 220/110 kV се налази ван 

грађевинског подручја насеља, као и трасе далековода 220 kV и 110 kV. 

1 2 3  

1.2.Ваљевски пут;  2.Кружна раскрсница државних путева  

Постојећу структуру коришћења земљишта у обухвату Плана чине изграђено и неизграђено 

земљиште. Изграђено земљиште (парцеле), се налази у грађевинском подручју, изузев затечених 

домаћинстава ван грађевинског подручја, која су смештена на издигнутој речној  тераси у северозападном 

делу КО Јеленча (према реци Думачи) и неколико  домаћинстава у јужном делу КО.  

Табела: Карактеристике изграђености  

Постојећа изграђеност  Површина  у ha % 

Земљиште ван грађевинског подручја  216,8462 46,4 

 Изграђено (стамбени, економски и други обј.) 13,16 2,82 

 Неизграђено (шуме, пољ.земљиште, атарски путеви река и канали) 203,68 43,58 

Земљиште у грађевинском подручју 250,4902                            53,6 

 Изграђено 121,44 25,96 

 Неизграђено 138,89 29,72 

Источна радна зона 44,18 9,45 

       - Изграђено земљиште 27,15 5,81 

       - Неизграђено земљиште (оранице, баште, воњаци, неплодно земљ.) 17,03 3,64 

Грађевинско подручје насеља 206,31 44,15 

       - Изграђено земљиште 94,29 20,18 

       - Неизграђено земљиште (оранице, баште, воњаци, неплодно земљ.) 111,74 23,91 

Укупно КО Јеленча 467,3364                            100 

Напомене: Површине су добијене мерењем на карти; Површина деонице државног пута Шабац- Обреновац 

која претставља  границу две целине, укључена  је  у површину радне зоне. 

Према подацима РГЗ Службе за катастар непокретности Шабац, укупна површина КО 

Јеленча износи: 467,34 ha, од тога површина плодног земљишта износи: 353,15ha или 75,57%. Плодно 

пољопривредно земљиште је заступљено и у грађевинском подручју и ван грађевинског подручја. 

Унутар граница постојећих грађевинских подручја преовлађује неизграђено земљиште које се 

користи за пољопривредну производњу: њиве, воћњаци и ливаде  

Шуме заузимају мале површине, свега 2,05% укупне површине КО и заступљене су углавном у 

депресијама поред реке Думаче. Према допису број: 5337 од 05.05.2014.године, ЈП „Србијашуме“ 

Београд, на територији КО Јеленча  не газдује шумама и шумским земљиштем у државној својини.  

Површина неплодног земљишта износи: 114,18ha, од чега највећу површину заузима 

земљиште уз зграде и друге објекте (10,14%), земљиште под зградама и другим објектима (8,26%) и 

остало вештачки створено неплодно земљиште (3,84%).  

Постојећи власнички статус земљишта је утврђен на основу података преузетих са Интернет 

сервиса WWW.katastar.rgz.gov.rs/KnWeb и од РГЗ, Службе за катастар непокретности Шабац. Највећи део 

земљишта у обухвату ПДР је у приватној својини.  

Према карактеристикама изграђености, постојећим и планираним активностима и 

њиховом значају,  у обухвату Плана могу се издвојити две велике целине:  

 Целина I: Радна зона (део Источне радне радне зоне) 

 Целина II: Насеље са атаром 

Постојећа намена површина је детаљно обрађена по целинама, а приказ детаљне намене 

површина дат је у наредној табели. 
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Табела: Постојећа намена површина  

Намена по целинама Површина -ha % 

Целина I: РАДНА ЗОНА  
44,18 9,45 

Индустрија, складишта, услужне и комерцијалне делатности 26,81 5,73 

Неизграђено земљиште 12,29 2,62 

Река Думача 0,38 0,08 

Постојећа железничка пруга- парцела пруге 1,26 0,27 

Саобраћајнице (државна/ јавна својина) 2,87 0,61 

Приватни путеви и прилази 0,42 0,09 

Паркинг за путничка возила  0,15 0,03 

Целина II: НАСЕЉЕ СА АТАРОМ 
423,15 90,55 

Становање са услужним и комерцијалним делатностима 4,80 1,03 

Породично становање 26,64 5,7 

Рурално становање 29,06 6,21 

Затечена и остала домаћинства ван грађевинског подручја 7,80 1,67 

Производне, услужне и комерцијалне делатности- пословање 11,24 2,4 

Пољопривредне и услужно- комерцијалне делатности са становањем 1,30 0,28 

Дом културе (месна заједница, месна канцеларија) 0,07 0,01 

Основна школа 0,60 0,13 

Спортски терен 1,65 0,35 

Гробље 0,64 0,14 

Трафо станица 3,95 0,84 

Главна мерно- регулациона станица (ГМРС) 0,21 0,04 

Пољопривредна производња у грађевинском подручју 116,30 24,89 

Пољопривредно земљиште ван грађевинског подручја 174,70 37,38 

Неизграђено- неплодно земљиште 1,56 0,33 

Шуме 8,06 1,72 

Мелиорациони канали (према катастарском стању) 7,59 1,62 

Река Думача 7,39 1,58 

Насељске саобраћајнице (државна својина) 11,92 2,56 

Приватни путеви и прилази 0,83 0,18 

Атарски путеви (ван грађевинског подручја) 6,84 1,46 

УКУПНО 467,3364                    100 

Напомене: Површине су добијене мерењем на карти; 

Површина деонице државног пута Шабац- Обреновац који представљу границу две целине, укључен је у 

површину Источне  радне зоне. 

Целина I: ИСТОЧНА РАДНА ЗОНА  

1.        2.  
1.2. Радна зона-Google Earth 

Целина I: РАДНА ЗОНА у обухвату Плана представља мањи средишњи део Источне радне 

зоне, који је већ деценијама опредељен и планиран за изградњу индустријских објеката. Источна радна 

зона је формирана развојем и ширењем најстарије индустријске зоне у Шапцу. Настала је низводно од 

градског насеља Шабац и развијала се дуж реке Саве све до КО Мишар. Овај део радне зоне је већим 

делом изграђен и комунално опремљен, а некадашња велика предузећа у оквиру Хемијске индустрије 

„ЗОРКА“ (Керамичке плочице, Полипласт и Заштита биља) су приватизована или угашена а 

имовина продата. Објекти и постројења (хале, складишта, магацини, надземни и подземни 

резервоари,саобраћајнице, транспортни системи и др.) некадашњих великих фабрика хемијске индустрије 

су руинирани. Делове ових комплекса и објеката користе нови власници за своје потребе. Средишним 

делом ове целине пролази железничка пруга, која се одваја од постојеће железничке пруге Рума- Шабац- 

Зворник и води до РТЦ-а. Од ове пруге се одваја већи број индустријских колосека до појединих погона, 

а до северног дела ове целине долази засебан индустријски колосек поред Саве. Речна обала Саве је 

неуређена и обрасла шибљем, и припада катастарским општинама Шабац и Мишар.  
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Дуж државног пута, где су се некада налазили стамбени, стамбено- пословни и економски објекти 

староседелачких домаћинстава, сада се развијају услужне и комерцијалне делатности и мали производни 

погони. Неизграђено земљиште је деградирано и не може се користити за пољопривредну производњу. 

КО Јеленча припада и део водене површине реке Думаче чија се деоница од моста до ушћа у Церски 

ободни канал (ЦОК)  налази у оквиру Источне радне зоне.  

Изграђено земљиште у радној зони се користи за следеће садржаје: производњу зидних и 

подних керамичких плочица за ентеријер и екстеријер, индустријских плочица; солдификацију и 

инертизацију зауљених материја и прераду зауљених вода; складиштење и претовар терета; послове 

везане за гас, од набавке, испоруке и складиштења гаса и опреме за гас, до правилне експлоатације 

опреме; рециклажни центар, у коме ће се рециклирати претежно алуминијум, али и други материјали; 

унутрашњу и спољну трговину; производњу фармацеутских производа; резање и обраду дрвета; ремонт и 

продају пекарске, посластичарске и месарске опреме и др.;   

Целина II: НАСЕЉЕ СА АТАРОМ 

Google Earth 

      1.     2.  
     1.Северни део насеља-породично становање; 2.Јужни део насеља- рурално становање 

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

користи за пољопривредну производњу. Плодно пољопривредно је заступљено и у грађевинском 

подручју и ван грађевинског подручја. Унутар граница постојећег грађевинског подручја преовлађује 

неизграђено земљиште које се користи као пољопривредно земљиште: њиве, баште, воћњаци и ливаде. 

Шуме заузимају веома мале површине и заступљене су у депресијама, поред реке Думаче. 

Највећи део изграђеног земљишта у грађевинском подручју насеља користи се за становање: 

рурално (са окућницом и економским објектима), које је највише заступљено у јужном делу насеља и 

породично, које је заступљено у северном делу насеља. Становање са производним, услужним и 

комерцијалним делатностима се углавном налази дуж државних путева. 

Становање ван грађевинског подручја –северозападни део насеља, према реци Думачи  

1 2 3   
Затечена и остала домаћинства, ван постојећег грађевинског подручја, поред стамбених 

имају и економске објекте, односно окућнице и груписана су на издигнутој тераси која се пружа према 

реци Думачи и поред државног пута  Шабац- Ваљево, на граници насеља Мала Врањска. 

Становање дуж ваљевског пута (државни пут Шабац- Ваљево)  

1 2 3  

У насељу се налази више пословних комплекса, дисперзно размештених дуж државних путева и 

у унутрашњости грађевинског подручја. У јужном делу КО, поред државног пута, налази се комплекс 

трафо станице 220/110 kV. Насељски центар није формиран, ни урбано ни функционално, а малобројни 

централни садржаји су дисперзно размештени дуж државних путева. Од централних садржаја насеље има 
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основну школу и стари дом културе.  Гробље је смештено у јужном делу насеља и попуњено је.Значајан 

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

Становање -северозапад 

1 2 3  

Породично становање -североисток 

1 2 3  

Становање- југоисток 

1 2 3  

4 5 6  
Становање- исток 

1. 2 3  

                                                                                         Становање- Врбовац  

4 1 2  

Спратност стамбених објеката је у распону од П (приземље) до П+1+Пк, а неколико објеката 

има спратност П+2+ Пк. Помоћни и економски објекти су приземни или са поткровљем. Парцеле су 

углавном правоугаоне, различите површине. Стамбени објекти су највећим делом изграђени на 

формираним грађевинским парцелама, правилног облика, управно оријентисаним на приступне 

формиране или делимично формиране саобраћајнице. Приступ мањем броју објеката се остварује преко 

приватних пролаза и сопствених парцела.  

I.6.5. Врста изградње 

У границама обухвата Плана становање је заступљено на 68,3ha или 14,61% укупне површине, и 

то: рурално становање, породично становање, становање са услужним и комерцијалним делатностима и 

затечена и остала домаћинства ван грађевинског подручја.   
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Рурално становање (изграђене парцеле или делови парцела) је заступљено на 29,06ha или 6,2% 

укупне површине и дисперзно је размештено у целом насељу, дуж државног пута и осталих насељских 

саобраћајница. Спратност стамбених објеката је најчешће П до П+1+Пк, а неколико објеката има 

спратност  до С+П+2+Пк. Спратност економских објеката П и П+Пк.  

1 2 3  

1..2. и 3.Становање дуж ваљевског пута 

Породично становање заузима површину  26,64ha или 5,7% и заступљено је у северном делу 

насеља. Спратност објеката је најчешће П до П+1+Пк. Улице су уске, без тротоараи често се слепо 

завршавају. Парцеле су правилног облика и на њима се поред главног слободностојећег стамбеног 

објекта оријентисаног према улици, у дубини, налазе помоћни објекти. Дуж државног пута, је присутно 

становање са услужним и комерцијалним делатностима.  

1 2 3  

1-2.Породично становање –североисток 

1 2. 3  

1.2. Породично становање- северозапад 

Привредне површине су највећим делом заступљене у Источној радној зони, док се мањи 

комплекси, углавном са услужним и комерцијалним садржајима дисперзно размештени у насељу. 

Постојећи привредни комплекси обухватају површину од 38,05ha што чини 8,14% укупне површине 

обухваћене Планом. 

Источна радна зона је по површини највећа радна зона на територији града Шапца. Смештена је 

између реке Саве и државних путева I реда, који се укрштају на граници радне зоне. Поред радне зоне 

пролази савремена саобраћајница са четири траке, а индустријским колосеком дужине 3.000м зона је 

прикључена на железничку мрежу Србије. У Источној радној зони започела је изградња луке, што ће 

омогућити укључивање Шапца у речни пловни систем Србије и Европе.  

Пољопривредне површине у обухвату Плана (у грађевинском подручју и ван грађевинског 

подручја, према графичком прилогу „постојећа намена површина“) су заступљене на 291 ha или 62,27% 

укупне површине. Њихово учешће у укупном билансу површина је значајно и  представљају битан 

привредни ресурс, али и битан ресурс неизграђеног земљишта за потребе развоја других намена. 

I.6.6. Јавне и комуналне службе и објекти од јавног значаја 

1 2 3  

1 и 2.Школа;                                                                                                3.Спортски терен 
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Табела са пописом објеката јавне намене на подручју К.О.Јеленча 

 Државна и градска управа и администрација 
Службе државне управе, администрације и све јавне и јавне комуналне службе и предузећа су 

смештени на ужој или широј територији грдског насеља Шабац. Ове службе задовољавају и потребе 

приградских насеља. Oсновне потребе из домена јавног сектора, као што су: уређење и опремање градског 

грађевинског земљишта, одржавање комуналних објеката, насељских улица и општинских путева као и 

осталих услуга из домена јавних и комуналних услуга, заштита и одржавање државних путева, снабдевање 

и дистрибуција санитарне воде и енергената, обезбеђивање поштанско-телеграфског и телефонског 

саобраћаја и веза, одржавање катастра непокретности, изворни и поверени послови из надлежности 

републике и општине, судске и правосудне услуге и слично, становници насеља Јеленча задовољавају 

путем институција смештених у Шапцу. 

Од служби локалне управе и администрације, за обављање послова из недлежности Градске 

управе ван градског центра, функционише Месна канцеларија, док МЗ''Јеленча'' задовољава непосреднe 

интересe њених грађана. У другој половини 2014.године је Градска управа увела систем градских 

повереника који опслужују све месне заједнице и сеоска насеља Мачванског округа. Градски повереници 

имају улогу градских службеника којима се сеоско становништво може обратити по питањима за која је 

надлежна Градска и Окружна управа смештена у Шапцу. На овај начин се омогућава формирање 

разгранате, дисперзоване мреже Окружне и Градске управе, уместо досадашње праксе која је 

подразумевала централност функција у Шапцу, и постиже већа доступност информацијама и јавним 

службама. 

Тренутно је Месна канцеларија МЗ Јеленча смештена у објекту Дома културе, па је неопходно је 

размотрити могућност обезбеђивање додатног простора за функционисање служби Месне заједнице 

Месне канцеларије и Градског повереника, а Дом културе вратити основној намени.  

Образовање 

Предшколске установе 

Област дечје заштите обухвата негу, васпитање и организовани боравак деце узраста од 1-6 

година и припрему за школу деце предшколског узраста. 

Тренутно на подручју КО Јеленча не постоји ниједан објекат дечије заштите, па се родитељи 

упућују на упис малишана у неки од вртића на подручју КО Шабац, где постоји организовани смештај у 

оквиру Предшколске установе „Наше дете“. У Јеленчи је организована  обавезна припрема будућих 

школараца у просторијама Основне школе, где се једна учионица користи за смештај и наставу деце 

предшколског узраста (5-6.год.). Школске 2014/2015 године у припремну предшколску наставу је 

уписано 13 малишана.  

Обзиром на величину насеља и број деце, потребно је обезбедити адекватан простор за смештај 

деце свих категорија предшколског узраста. Изградња вртића је могућа у свим зонама насеља јер је 

компатибилна са наменом становања, а као најпогоднија локација је одабрана парцела непосредно поред 

парцеле Основне школе. Намера МЗ Јеленча је да у блиској будућности на поменутој парцели, која је 

површине 2380м2, приступи изградњи објекта вртића. 

Основно образовање 

На подручју катастарске општине Јеленча постоји једна основна школа, односно огранак Основне 

школе „Јанко Веселиновић“, чија је матична школа у Шапцу. Огранак који се налази у КО Јеленча је  

четворогодишњег типа, док се касније образовање мора наставити у некој од основних школа са подручја 

града Шапца.  

Назив школе Број 

разреда 

Број 

одељења 

Број 

ученика 

Корисна п.објекта 

Корисна п.обј./ученику 

Површина комплекса 

Повр.комплекса/ученику 

Основна школа 

“Јанко 

Веселиновић“ 

(огранак Јеленча) 

 

4 

 

4 

71 

1.раз-17 

2.раз-23 

3.раз-15 

4.раз-16 

 

350m2 

4,9m2/уч. 

 

3430 m2 

48,3 m2/уч. 

Школа је смештена поред државног пута Шабац- Ваљево. Објекат школе је приземни, доброг 

грађевинског стања и у њему се се налазе 4 учионице и санитарни чвор, а дограђена је и котларница. 

Помоћни објекат- шупа за огрев је смештена засебно у дну парцеле. Школа има велико двориште са 

Р.б. Назив службе Површина 

парцеле(м2) 

Површина објекта(м2) 

1. Основна школа "Јанко Веселиновић"(огранак Јеленча) 3430 312+ 38 (помоћни обј.) 

2. Дом културе (МЗ, МК и градски повереник)  758 165+16 (помоћни обј.) 

3. Гробље (постојеће) 6500 нема објеката 

4. Спортски терен (постојећи) 15 450 непозната површина 
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зеленилом до улице, које није адекватно опремљено за децу школског узраста. Неопходно је комплетно 

уређење и опремање комплекса школе изградњом спортских терена, игралишта за млађи узраст и 

фискултурне сале. 

Настава је организована тако да сваки разред има по једно одељење, а укупан број ученика се 

претходних неколико година креће између 70-80 ученика. Настава се одвија у једној смени. У школи је 

организована и припремна настава за децу предшколског узраста. 

Укупна изграђена површина објекта у функцији наставе у основној школи, износи око 350м2, 

што је просечно изграђеног простора 4,90 м2/ученику, а површина комплекса је укупно 3430м2, 

односно око 48,3м2/ученику. Ако се подаци о величини постојећег простора у школи и школском 

комплексу, упореде са уобичајно коришћеним параметрима за димензионисање (8-10м2/уч. изграђеног 

простора и 25-30 м2/уч. слободних површина; -за рад у две смене параметри се удвостручују), може се 

закључити да постојећи капацитети објекта не задовољавају наведене параметре (тренутно недостаје 

око 200м2 радног простора), док слободне површине, односно капацитет школског комплекса/ученику, 

у потпуности задовољава параметре. 
У дворишту огранка Основне школе „Јанко Веселиновић“ у Јеленчи налази се споменик подигнут 

борцима Јеленче и Мишара који су страдали у Ослободилачким ратовима у периоду 1912 до 1918.године, 

подигнут 1926. године. Споменик се налази непосредно уз ограду школе, окренут је према улици, тако да 

се може видети само из школског дворишта које је ниже од коте државног пута. 

Здравствена заштита 

Примарна здравствена заштита 

На подручју катастарске општине Јеленча не постоји амбуланта, а најближа се налази у суседном 

насељу Мишар. Амбуланта у КО Мишар је део Дома здравља Шабац, а радно време амбуланте од 7-14 

часова, са планом да се продужи радно време. Ова амбуланта није у обухвату Плана, али се налази на 

самој граници КО Јеленча и КО Мишар, у оквиру комплекса Геронтолошког центра, и становници 

Јеленче се сматрају гравитационом популацијом поменуте јединице Дома здравља. 

Снабдевање лековима, санитетским и другим материјалом, на подручју Града Шапца и 

приградских насеља, обавља Апотекарска установа Шабац. Осим наведене установе, у Шапцу постоји 

велики број приватних апотека.  

На подручју катастарске општине Јеленча не постоји ниједна апотека, а најближа апотекарска 

јединица се налази у суседном насељу Мишар, непосредно поред Геронтолошког центра и амбуланте 

Дома здравља.  

Ветеринарска медицина 

На подручју КО Јеленча не постоји ветеринарска станица, а најближа се налази на подручју КО 

Мишар је у непосредној близини, те опслужује и становништво Јеленче. Службу ветеринарске медицине, 

односно пружање услуга амбулантног лечења и теренског рада, обавља приватна ветеринарска 

амбуланта. Имајући у виду близину и доступност мреже ветеринарских објеката у граду Шапцу, 

постојећи капацитети задовољавају потребе. 

Култура-Дом културе 

Дом културе се налази у линијском центру насеља, на углу Ваљевског пута и улице Лењинове, на 

к.п.бр. 404 КО Јеленча. Површина парцеле износи 680м2, а на парцели се налазе следећи објекти: објекат 

Дома културе, спратности П+ Пк и површине 165м2, помоћни објекат у његовој функцији, спратности П и 

површине 16м2 и породични стамбени објекат, спратности П и површине 76м2, изграђен пре доношења 

прописа о изградњи објеката.  Својина на парцели је државна, а ималац права је МЗ Јеленча. Ималац 

права својине на стамбеном објекту је приватно лице. У оквиру к.п.бр. 404 налази се објекат парцела, 

кп.бр. 405 КО Јеленча. Својина на парцели и објекту је државна, а ималац права је МЗ Јеленча. Објекат је 

лошег грађевинског стања, изграђен без одобрења за градњу и коришћен за трговину.  

Објекат Дома културе је лошег грађевинског стања, а у њему се налазе просторије које имају 

различите функције, од којих ниједна није из области културе. Простор Дома културе се користи за 

потребе Месне заједнице, у њему је смештена Месна канцеларија, а у истој просторији и Градски 

повереник. Сала није у функцији. Потребна је реконструкција објекта, уређење паркинг простора и 

уређење зеленила. 

Спорт и рекреација 
  У Јеленчи се налази велики спортски терен у северозападном делу насеља (потес „Улице“), на 

к.п.бр. 1113 КО Јеленча, површине 1,4843ha. Парцела обухвата и делове околних саобраћајница и у 

државној је својини, а корисник је МЗ Јеленча. Парцела је ограђена жичаном оградом, а у оквиру ње 

посебно је ограђен (металном оградом) велики фудбалски терен. На парцели се налазе: травнати 

фудбалски терен, кошаркашки терен, са бетонском подлогом, пратећи објекат локалног фудбалског клуба 

(Фудбалски клуб „Јелен“) и  површина са справама за игру деце. Пратећи објекат је приземни, лошег 

грађевинског стања и у њему се налазе свлачионице и санитарни чвор. Није уређен паркинг простор 

испред игралишта и не постоји заштитно зеленило. 

Преко терена прелази гасовод до главне мерно- регулационе станице (ГМРС), чији заштитни 

појас (ужа заштита) износи 60,0м (30+30м обострано) и покрива скоро половину спортског терена. У 

заштитном појасу је забрањена изградња објеката у којима раде, бораве и живе људи. У експлоатационом 



 16 

појасу 6 m са обе стране трасе могу се градити само објекти који су у функцији гасовода и могућа је 

обрада пољопривредног земљишта до дубине од 0.5m (забрањена је садња биљака чији корен досеже до 

дубине преко 1m), а све остале активности су забрањене.  

Комуналне делатности и објекти 
Постојећи комунални објекти су локалног значаја: гобље, комунална инфраструктура. 

             Гробље 
Према Одлуци о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању Града Шапца (“Сл. лист Града 

Шапца, бр.17/97 и 28/09 и 28/2010), управљање, уређење и одржавање гробља у приградским и осталим 

насељеним местима, о уређењу и одржавању гробља старају се Месне заједнице на чијим подручјима 

(катастарских општинама) се гробље налази. Постојеће гробље у Јеленчи се налази у средишњем делу 

насеља, са источне стране државног пута Шабац- Ваљево, у залеђу постојећег пословног комплекса. Улаз 

у гробље је са улице Синђелићева. Површина гробља износи 64,90ари. Гробље нема пратеће садржаје: 

капелу, чесму, санитарни чвор, нема услова за паркирање возила нити зелених површина, уређених стаза 

и простора за окупљање, нити постоје просторне могућности за опремање гробља. Гробље је попуњено, а 

нема услова за ширење на постојећој локацији, па је неопходно хитно отварање и уређење новог гробља 

на новој локацији.  

1. 2   

1. и 2. Постојеће(старо) насељско гробље 

             Изношење смећа 
У обухвату Плана, као и у осталим приградским насељима, сакупљање и одвожење комуналног 

отпада врши ЈКП “Стари град“ Шабац. Локална депонија у оквиру насеља не постоји, па је зато 

примећено неконтролисано одлагање смећа у депресијама и шумарцима. Сав комунални отпад који се 

прикупља са подручјаграда Шапца, се одвози на Регионалну депонију „Срем- Мачва“ у Срмској 

Митровици. Да би се технички омогућило обављање делатности изношења комуналног отпада, односно 

приступ комуналних возила до парцела, неопходно је извршити проширење постојећих саобраћајница, 

приступних путева и нерегулисаних и делимично регулисаних саобраћајница. 

Зелене и слободне површине 
У насељу нема уређених јавних површина, тргова, паркова и сл. Делимично уређена зелена 

површина се налази у дворишту основне школе.  

I.6.7. Привредне делатности 

Према подацима РГЗ Службе за катастар непокретности Шабац плодно земљиште чини 75,57% 

укупне површине КО Јеленча, и има површину 353,15ha. Од тога највећу површину имају њиве 88,23%, 

знатно мање површине заузимају воћњаци (6,48%) и остало плодно земљиште.  

Пољопривредни објекти домаћинстава (стаје, живинарници, шупе, надстрешнице за 

пољопривредну механизацију, магацини, сењаци и сл.) су малих капацитета.  

Пољопривредна производња у грађевинском подручју 

1 2 3  

4. 5 6  
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Пољопривредно земљиште ван грађевинског подручја 

1 2 3  

Липар    Липар                                                          Липовица 

4. 5  6   

   Воденице                                              Врбовац 

I.6.7.1. Компаније (предузећа, радње, ДОО) и привредни комплекси  

У оквиру радне зоне земљиште и објекти припадају различитим компанијама, од којих су неке у 

стечају, или су продате у целини или по деловима/целинама, или послују под истим или другим именом, 

или се земљиште и објекти не користе. Према подацима РГЗ Службе за катастар непокретности 

Шабац, на овом простору су присутне следеће компаније, независно од њиховог статуса (активне, 

угашене, у стечају и сл.): 

 „ЗОРКА - КЕРАМИКА“ ДОО (1), која се налази поред државног пута- 26 и Церског ободног канала 

и специјализована је за производњу зидних и подних плочица. Поседује сертификат из области 

система менаџмента квалитетом, према ISO 9001:2008, сертификате о противклизности, 

мразоотпорности, као и CE сертификате за зидне и подне керамичке плочице за ентеријер и 

екстеријер, а индустријске плочице поседују HACCP сертификат што их препоручује за примену у 

прехрамбеној индустрији. Ималац права коришћења земљишта и објеката је „IM- MO KERAMIKA“ 

ДОО Нови Београд (2), чија је претежна делатност је изнајмљивање и лизинг машина за 

грађевинарство; 

 „ALAS HOLDING“ (3) је део аустријске компаније „ASAMER HOLDINGA“, у оквиру којег послују, 

фирме: „ЗОРКА - КЕРАМИКА“ ДОО, „ЗОРКА- ОПЕКА“, „ЗОРКА- АЛАС КАМЕН“  и др. 

Ималац је права коришћења мање површине земљишта;  

 НИС АД Нови Сад (4), је ималац права коришћења на земљишту;  

 Р.Т.Ц.“ШАБАЦ“ АД Шабац (5), ималац права коришћења на земљишту; Основне делатности су 

послови складиштења и претовара терета, а објекти се налазе у КО Мишар;  

 „ECO- GAS MGS“ ДОО Београд (6), је ималац права коришћења на земљишту и објектима 

некадашње фабрике „ЗОРКА ПОЛИПЛАСТ“; Фирма је основана у Подгорици и обједињује све 

послове везане за гас, од набавке, испоруке и складиштења гаса и опреме за гас, до правилне 

експлоатације опреме; Преко локације на самом улазу пролази главни индустријски колосек, а на 

делу до реке Саве постоји сопствени слепи колосек, који служи за допрему сировина и који се одваја 

са главног колосека код фабрике белих лимова; Према саопштењу Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине, од 22.03.2015.године, на локацији „ECO-GAS MGS“, Шабац (некадашња 

«ЗОРКА-Полипласт»), налази се складиште са око 92 тоне опасног отпада, који је складиштен на 

неуслован начин; У буџету за 2015. годину планирана су и одобрена средства за два приоритетна 

пројекта збрињавања опасног отпада, од којих се један односи на локацију „ECO-GAS MGS“, 

Шабац; (Извор: WWW.mpzzs.gov.rs; Министарство пољопривреде и заштите животне средине:  

Тромесечни извештај о раду –заштита животне средине, Београд, јул, 2014. године; Извештај сектора 

за контролу и надзор о последицама поплавног таласа на животну средину, 30.05.2014.године; 

Саопштење на сајту Министарства пољопривреде и заштите животне средине, од 22.03.2015.године); 

  „ЗОРКА- ЗАШТИТА БИЉА ШАБАЦ“ (7), која је после неуспеле приватизације доспела под 

стечај, а покретна и непокретна имовина је продавана по деловима/целинама; Већи део имовине је 

купила Фирма «ТАЛУМ“ доо Шабац, која је у власништву словеначке компаније „ТАЛУМ“, која се 

бави производњом алуминијума. На локацији некадашње фабрике „ЗОРКА“, отворен је рециклажни 

центар, у коме ће се рециклирати претежно алуминијум, али и други материјали; Према извештају 

Сектора за контролу и надзор, Министарства пољопривреде и животне средине, о последицама 

поплавног таласа на животну средину, бр. 30.05.2015.године, на локацији „Талум“ доо се налази 

индустријски отпад некадашње фабрике „Зорка-Заштита биља“ и то отпадне сировине за пестициде у 

смештене у 9 подземних резервоара; Према „Примедби и сугестији на израду плана КО Јеленча“ (бр. 

http://www.mpzzs.gov.rs/
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1166/15 од 16.06.2015.), опасни отпад се још увек налази само на к.п.бр. 1/25 КО Јеленча, у објектима 

број 3, 20 и 23 и у околини објекта број 24 (подземни резервоари); 

 „ONIX“ Цементара ДОО Шабац (8),  чија је претежна делатност производња цемента; Ималац  је 

права коришћенја на земљишту поред Саве;  

 „ГРОС“ ДОО Шабац (9), предузеће за унутрашњу и спољну трговину; 

 „ZOREX PHARMA“ ДОО Шабац- у стечају (10), чија је примарна делатност производња 

фармацеутских производа; 

 „INTER EXSPORT“ Т.У.П.П. Београд – у стечају (11), чија је примарна делатност резање и обрада 

дрвета; 

 П.Т.П. „ВЕСЕЛИНОВИЋ“ ДОО Шабац (12), чија је основна делатност ремонт и продаја пекарске, 

посластичарске и месарске опреме;  

Према подацима РГЗ Службе за катастар непокретности Шабац, на подручју насеља 

следеће фирме су власници/ корисници земљишта:   

 „ЛУКОИЛ СРБИЈА“  АД Београд је акционарско друштво за промет нафтних деривата–станица за 

гориво (13); 

 „ВУКОХЕМ“ ДОО Шабац (14), је компанија за производњу кућне хемије и индустријске хемије; 

Примарна делатност је производња детерџената, сапуна, средстава за чишћење и полирање;   

 „АДРИАКОП“ Шабац (15), је било грађевинско, транспортно, трговинско друштво, које је у 

процесу приватизације продато; Купац је Компанија за извођење грађевинских радова и пружање 

инжењерских услуга у високоградњи, нискоградњи и хидроградњи „VOREX- INŽENJERING“  

Београд, али је као ималац права коришћења на к.п.бр. 196 уписана стара фирма; 

 С.Т.З.Р. „АВРАМ“, Јеленча (16), се бави трговином на мало, мешовитом робом; 

 „GALEB- GROUP“ ДО Шабац (17), чија је основна делатност обрада и превлачење метала;  

  Привредно друштво„UNIPLAST SERBIA“ДОО Јеленча (18), чија је основна делатност 

производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице; Производни програм и 

услуге чине: ауто делови и прибор (надоградња за превоз смрзнутих производа, камионске хладњаче, 

термо, хидро и остала заштита товарног простора комби возила, камионске фургон надоградње, 

камионски сандуци са церадом, приколице и возила без мотора и др.);  

  „FRIGOMAX SERVIS“ДОО Шабац (19), се бави производњом, продајом и сервисирањем опреме и 

система за расхладу; Овлашћени је заступник компаније Thermo King.  

 Друштвено пољопривредно предузеће „ПОЦЕРИНА“ (20), које се бавило гајењем жита је продато 

приватним лицима, а у листу непокретности су упсана два облика својине на парцели: државна и 

приватна; 

 ЈП „ЕЛЕКТРО МРЕЖА СРБИЈЕ“ Београд (21), је власник земљишта и објеката и постројења 

трафостанице 220/110 kV „Шабац 3“. 

   Подаци о компанијама (предузећима, радњама, ДОО) су дати према редоследу и под редним 

бројем комплекса земљишта које користе или поседују, означеним у графичком прилогу број 6. 

„Постојећа намена површина“ (и број 9. „Размештај привредних делатности и постојеће стање 

саобраћајница“ у Концепту Плана). 

У оквиру насеља послују следећа фирме (предузећа и радње), које нису означене на карти 

(евидентиране на основу Google претраге): 

 Транспортна фирма ЕВРОКОМ-ЈЕЛЕНЧА ДОО, која пружа транспорне и логистичке услуге; 

 „ДАЧИН“ДОО, је предузеће за промет и производњу грађе; Бави се производњом паркета, свих 

врста лајсни, ламперије, бродског пода, брикета, као и  продајом намештаја, грађевинског материјала, 

резане грађе и столарије;  

 АГРО- ВЕТ ДОО Јеленча, је предузеће за пружање ветеринарских услуга и спољну и унутрашњу 

трговину; 

 Предузеће за трговину и услуге „БИРАЛ“ ДОО, Јеленча, бави се продајом делова и прибора за 

моторна возила; 

 Производно- трговинско предузеће JOGASA ДОО, Јеленча- у ликвидацији, бави се производњом 

осталих прехрамбених производа; 

 Привредно друштво за производњу, промет и услуге „СИРОПРОДУКТ- 05“ Јеленча, чија је 

претежна делатност производња осталих прехрамбених производа; 

 Предузеће за трговину и услуге „SPEED-S-2002“ ДОО ШАБАЦ, Јеленча,  чија је претежна 

делатност продаја делова и прибора за моторна возила; 

 РУБИКОН- МЕРМОКОЛОР, Јеленча,самостална радња за производњу елемената од мермера 

(прагови, столови, шанкови, пултови и др.); 

 Самостална занатска радња за прераду и откуп секундарних сировина МЕТАЛ -Д, Јеленча. 
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Привредни комплекси у насељу-Google Earth 

1. 2 3  

1.Дуж Београдског пута, преко пута радне зоне; 2.Ваљевски пут, код гробља;3.Ул.Вожда Карађорђа-

југоисточни део насеља; 

1. 2 3  

1. 2. 3.Привредно друштво„UNIPLAST SERBIA“ДОО Google Earth- Ваљевски пут-ул.Маршала Тита-северно 

од новог насељског центра; 

Остали услужни и комерцијални садржаји у насељу су мањег капацитета и смештени су дуж  

државних путева I реда, у стамбено- пословним или самосталним пословним објектима на парцели и дуж 

улице Вожда Карађорђа. 

I.6.8. Инфраструктура 

У границама обухвата Плана се налазе или су плановима вишег реда предвиђени значајни 

саобраћајни и други инфраструктурни објекти, комплекси и линијски инфраструктурни системи:  

 У области друмског саобраћаја: државни путеви Iб реда број 26 Обреновац- Шабац и 21 Шабац- 

Ваљево; и планирана обилазница око Шапца, у јужном делу атара; 

 У области железничког саобраћаја: постојећи индустријски колосеци који се одвајају из 

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

обухвату утврђена овим планом; 

 У области речног саобраћаја: река Сава, која има статус међународног пловног пута и увршћена је у 

европску мрежу унутрашњих пловних путева- која није у обухвату Плана, али се налази на граници 

обухвата;  

 Кроз насеље,  на правцу исток- запад, пролази магистрални рaзвoдни гaсoвoд, РГ 05-04, дeoницa 

Бaтajницa-Звoрник, са зoном бeзбeднoсти (појас уже заштите) од 30m oбoстрaнo (30m+30m), од кога 

се према северу одваја крак до главне мерно- регулационе станице (ГМРС, лоциране у северном делу 

насеља );  

 У јужном делу насеља (Врбовац) налази се електроенергетско постројење (ТС) 220/110 kV "Шабац 

3" (2x80MVA), од којег води велики број далековода 220 kV и  110kV, који имају своје заштитне зоне 

по 15м, односно 25м, обострано од осе крајњег далековода. 

1. 2 3  

2.Трафо станица „Шабац 3“, 2.Орто фото подлога и ДКП ; 3.ГМРС 

I.6.8.1. Саобраћај 

       ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 

Улична мрежа  

Насеље Јеленча припада градској агломерацији Шабац, коју чини градско насеље Шабац и пет 

приградских насеља у његовом непосредном гравитационом подручју. Катастарска општина Јеленча има 
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повољан саобраћајни положај у односу на основну мрежу саобраћајница Републике. Везу са 

окружењем остварује друмским саобраћајницама преко државних путева Iб реда-26 (Шабац- 

Обреновац- Београд, од стационаже км 78+529 преко чвора 0055 Думача на стационажи 78+647 до 

стационаже км 79+375, на деоници id-d=0166) и Iб реда-21 (Шабац- Ваљево, од стационаже км 67+393 на 

деоници id-d=0166, преко чвора 0055 Думача на стационажи 68+120, до стационаже км 71+095), према 

Уредби о категоризацији државних путева ("Сл.гласник РС", број 105/2013 и 119/2013) а у складу са 

Референтним системом ЈП „Путеви Србије“.  

Северни део КО Јеленча, између реке Саве и државног пута (Шабац- Обреновац- Београд), 

припада Источној радној зони града Шапца, а јужно од од овог пута, дуж државног пута (Шабац- 

Ваљево), формирало се насеље Јеленча. 

Саобраћајни токови на путној мрежи подручја Плана генералне регулације су превасходно 

транзитног карактера на мрежи државних путева, а изворно циљног на мрежи општинских и 

некатегорисаних путева. Основне карактеристике саобраћајних токова у транзитном и унутрашњем 

саобраћају чине државни путеви првог реда Iб-26 и Iб-21, као и општински путни правац О30 Поцерски 

Причиновић-Јеленча-Мишар. У структури саобраћајног тока доминирају путнички аутомобили као и 

теретна возила и аутобуси управо из разлога што правци државних путева Iб реда пролазе кроз подручје 

које обухвата овај План. 

Категоризација постојеће уличне мреже је извршена према Генералном плану Шапца. 
Окосницу уличне мреже на подручју Плана генералне регулације насеља Јеленча чине градске 

саобраћајнице које се поклапају са деловима праваца државних путева: 

 Улица Београдска (деоница државног пута Iб реда-26 од стационаже км 78+529 до стационаже км 

79+375, и деоница државног пута Iб реда-21 од стационаже км 67+393 до стационаже км 68+120) у 

дужини од укупно 846 м; 

 Улица Маршала Тита (деоница државног пута Iб реда-21 од стационаже км 68+120 до стационаже 

км 70+598) у дужини од 2478 м; 

Дeлoвe примaрнe уличнe мрeжe чинe категорије сaбирних и приступних улица  и тo: 

 сaбирнe улицe: Вожда Карађорђа (општински пут О30), Поп Лукина, Лењинова и Ваљевског 

партизанског одреда;   

 приступнe улицe: Колубарске битке, Омладинских бригада, 20 Октобра, Милоша Поцерца, 

Синђелићева, Проте Смиљанића, Жике Поповића, Радничког батаљона, Хајдук Станка, Партизанска, 

и Првомајска.  

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

Део саобраћајница које имају формирану регулациону ширину није у потпуности изграђен, а 

одређени број је изграђен у потпуности. 

Систем саобраћајне мреже на подручју ПГР-а Јеленча само у појединим деловима има неки од 

типских облика уличне мреже, углавном је то неплански грађена улична мрежа која се развијала 

системом паралелних саобраћајница управних на главни коридор. Попречни профил на већини 

саобраћајница је непотпун (недостају тротоари и пешачке стазе). Један део  постојећих саобраћајница је 

са асфалтним коловозним застором ширине најчешће 4.0-5.0м, а велики део је са коловозом од макадама 

или чак земљаним коловозом. 

        Денивелација пешачког од моторног саобраћаја је доста ретка и постоји само делимично у неким 

улицама тако да су улице већином грађене као колско-пешачке без тротоара.  

 Канализационо одводњавање површинских вода је заступљено у мањој мери и углавном се врши 

попречним и подужним нагибима нивелете. Подужни профили саобраћајница су условљени 

конфигурацијом терена. 

 Хоризонтална сигнализација је примењена само на неким сегментима мреже у релативно лошем 

стању и не обнавља се. Вертикална сигнализација је у такође лошем стању. 

 На подручју насеља обухваћеног планским документом не постоји ни једна семафоризована 

раскрсница, али зато постоји једна кружна раскрсница изграђена и лоцирана на месту где се раздвајају 

државни путеви Iб-26 и Iб-21 у чвору 0055 Думача.  

 Пешачка кретања су најинтензивнија дуж улице Београдске где се преклапају државни путеви и у 

којој је са северне стране источна радна зона града Шапца, а јужно од од овог пута, формирано је насеље 

Јеленча.  

Паркирање 

Положај Источне радне зоне и објеката условљава и повећану потребу за паркирањем возила у 

овој зони. Постојеће површине за паркирање возила углавном се налазе ван јавних површина на 

сопственим парцелама. Прoблeм пaркирaњa вoзилa у насељу Јеленча није изражен обзиром да нема 

велике нeсaглaснoсти измeђу зaхтeвa зa пaркирaњeм вoзилa (захтева за искоришћењем максималних 

параметара изградње) и прoстoрних мoгућнoсти. То потрвђује и чињеница да је Јеленча насеље у којем 

преовлађујуће породично и рурално становање, што подразумева паркирање возила на приватним 

парцелама. 
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У прoстoрнoм рeшeњу систeмa сaoбрaћaja, Плaнoм пoрeд динaмичких зaхтeвa трeбaлo би рeшити 

и пaркирaњe нa oргaнизoвaним пoвршинaмa, пoд кojимa сe пoдрaзумeвa: 

- oбjeкти зa пaркирaњe - пaркинг гaрaжe; изгрaдњa пoдзeмних и нaдзeмних, вишeспрaтних oбjeкaтa je 

мoгућa у свим нaсeљским блoкoвимa и 

- ивичнo пaркирaњe - пoвршинe зa пaркирaњe у прoфилу сaoбрaћajницa (дo мaкс. 10% у укупнoм билaнсу 

пaркинг пoвршинa) ћe сe дeфинисaти урбaнистичким прojeктимa и урбaнистичким плaнoвимa. 

- пaркинг прoстoри - у вaнуличним дeлoвимa грaдскe структурe (пaркинзи кojи су дeфинисaни 

урбaнистичким плaнoвимa нижeг рeдa су зaдржани, a нoви ћe сe дeфинисaти приликoм изрaдe нoвих 

плaнoвa). 

Бициклистичка инфраструктура  

У пoстojeћeм стaњу, нe пoстojи бициклистичкa инфрaструктурa, па би трeбaло пoсвeтити знaчajну 

пaжњу oвoм виду сaoбрaћaja, уколико за то постоји могућност. 

Јавни  превоз путника 

Градске  линије  

Нa oснoву aнaлизa кaрaктeристикa и oптeрeћeњa пoстojeћe мрeжe линиja, и линиja жeљa 

кoрисникa кao и циљeвa и критeриjумa зa успoстaвљaњe мрeжe, Студиja jaвнoг грaдскoг и пригрaдскoг 

прeвoзa путникa у Шaпцу, дaлa je прeдлoг унaпрeђeњa пoстojeћe мрeжe линиja у Шaпцу. У циљу избoрa 

oптимaлнoг рeшeњa мрeжe, Студиjoм су фoрмирaнe вaриjaнтe и извршeнo врeднoвaњe, у oднoсу нa 

пoстaвљeнe циљeвe. 

Кao вaжaн фaктoр у врeднoвaњу, збoг спeцифичних кaрaктeристикa пoстojeћeг стaњa, и прoблeмa 

прeлaскa нa пoтпунo нoв кoнцeпт, извршeн je пoкушaj дa сe нeким дoдaтним кoрaцимa у пoступку рeшeњa 

приближи услoвимa рeaлнoсти.  

Нa oснoву свeгa нaпрeд рeчeнoг, прeдлaжeнa je мрeжa линиja Jaвнoг грaдскoг и пригрaдскoг 

трaнспoртa путникa у Шaпцу сa кaрaктeристикaмa кoje су прикaзaнe у слeдeћој  тaбeли: 

Прикaз  мрeжe линиja jaвнoг грaдскoг прeвoзa путника у Шaпцу: 

 Број 

линије 

Нaзив линиje Број 

полазака 

Дужина  

линије 

(км) 

 Градски превоз путника    

1. Штитар- Сoкинa кaфaнa – Мишaр дoм (одлазак) 16-16 24.9-18.9 

2. Бoгoсaвaц улаз –Мишар дом 3+2 16.8 

3. Јевремовац – Мишар дом 8+9 13.3 

4. Шабац-Церовац-М.Врањска-Жабар - Корман 7+7 15.8 

5. Шабац-Орид-Преворица- Миокус-Мрђеновац 6+6 23.5 

 Укупно: 40+ 40 94.3 

Мрeжу чини 5 грaдских линиja укупнe дужинe 94.30 килoмeтaрa. Као што се види из табеле свих 

пет наведених линија остварује везу са насељем Јеленча. 

Аутобуска  стајалишта  

             На подручју насеља има пет локација на којима се налазе аутобуска стајалишта, са укупно десет 

аутобуских стајалишта, чији су називи: 

 Фабрика керамичких плочица (ДПIб-26 и ДПIб-21, улица Београдска), 

 Думача раскршће (ДПIб-26 и ДПIб-21, улица Београдска), 

 Јеленча (ДПIб-21, улица Маршала Тита), 

 Јеленча Школа (ДПIб-21, улица Маршала Тита), 

 Врбовац (ДПIб-21, улица Маршала Тита) 

Станице за погонско гориво 
  У границама обухвата ПГР-а  налазе се две станице за снабдевање течним горивом и ТНГ-ом, и 

једна станица за снабдевање само ТНГ-ом. Све три станице за снабдевањем горивом су лоциране на 

деоници државних путева првог реда id-d=0166 односно у улици Београдска, са обе стране коловоза. 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 

На подручју предметног Плана генералне регулације налази се индустријски колосек чији је 

корисник предузеће „Зорка Транспорт“ (податак преузет из Услова „Железница Србије“, бр. 13/14-1880 

од 24.10.2014.). Снимањем постојећег стања на терену, подлога је допуњена и осталим индустриским 

колосецима у обухваћеном делу Источне радне зоне,  који су водили до појединих индустријских погона. 

ВОДНИ (РЕЧНИ) САОБРАЋАЈ 

Река Сава, на територији Србије је пловна на целој дужини, од ушћа у Дунав до Ругвица у 

Хрватској. Деоница од Београда до Сиска (Хрватска) увршћена је у европску мрежу унутрашњих пловних 

путева међународног значаја и Сава има статус међународног пловног пута. Сава повезује четири 

државе: Србију, Босну и Херцеговину, Хрватску и Словенију.  

Пловни пут у зони града Шапца је ка десној обали Саве тј. у зони Мишарске аде је по 

средини тока десног рукавца, који представља главни ток реке Саве.  
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Генералним планом за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић, Јавремовац, Јеленчу 

и Мишар, две локације су предвиђене за развој пристаништа и луке:  

 постојеће пристаниште „Зорка Транспорт“, које се налази низводно од друмског моста на km 

103+ 700 километраже Саве; Према диспозицији на пловном путу спада у пристаниште на отвореној 

обали; Има вертикални кеј дужине око 150м и нема могућности за изградњу складишта ни даљег 

ширења лучке делатности; и 

 лука, планирана на локацији Робно Транспортног Центра (РТЦ) Шабац а.д. (раније 

Слободна зона), са површином око 47 ha, која је у већинском власништву града Шапца; Основна 

делатност РТЦ Шабац је складиштење и претовар терета, а на локацији се налази и Царинарница 

Шабац; 

I.6.8.2. Водопривредна инфраструктура 

ВОДОВОД  

Снабдевање санитарном и противпожарном водом  у обухвату ПГР Јеленча, обавља се са   

насељске водоводне мреже, која преtставља  део  водоводне мреже Града Шапца. 

Примарни водови  за  снабдевање водом  насељa, изведени су  дуж улица: Београдске  

(PEø500mm)   и   М.Тита   (2  х ø160mm). 

У задњој деценији  интензивиран је рад на проширењу   дистирбутивне водоводне мреже, па  је 

тако покривеност постојећих улица  водоводном мрежом око 80 %, а  степен прикључења на водоводну  

мрежу  се креће око  85%. 

У северном  делу насеља, који гравитира ка Шапцу, и у улицама које се укључују на Државни пут 

Iб реда-21 ( улица М.Тита),   доминантно је изграђена   водоводна мрежа ( 95%). 

КАНАЛИЗАЦИЈА 

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 евкуишу атмосферском канализационом мрежом 

и мрежом отворених  канала  и  природних вододерина  до  реципијента- реке Думаче, односно реке  

Саве. 

ЕВАКУАЦИЈА  САНИТАРНО- ФЕКАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА  
Евакуација санитарно-фекалних отпадних вода  насеља Јеленча, обавља се  преко примарног  

фекалног канализационог колектора  у улици Београдској, профила ПЕДН 500 mm и у улици М.Тита – 

ДП I б реда ( 2 х  ПВЦ ø 300 mm). 

Санитарно-фекалне воде, одводе се  до локације Централног постројења за пречишћавање 

отпадних вода  (ЦППОВ)  Града Шапца, (чија изградња  је у току), а затим се испуштају  у реку Саву.  

У задњој деценији  интензивиран је рад на проширењу  дистирбутивне канализационе мреже, па  

је тако покривеност постојећих улица  канализационом мрежом је око  60%, а  степен прикључења на 

канализациону  мрежу  креће се око  90%. 

ЕВАКУАЦИЈА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА  
Атмосферске воде, евакуишу се  се  атмосферском канализацијом  у равничарском делу насеља  

Јеленча (улица  Београдска ПЕø500 mm), до реципијента реке Саве. 

У брдовитом делу насеља Јеленча, атмосферске воде   евакуишу се отвореним   травнатим  

каналима и природним  вододеринама, до крајњег реципијента  реке Думаче, односно реке Саве. 

I.6.8.3. Електроенергетика 

   На простору  Плана генералне регулције „Јеленча“ (ПГР) изграђени су следећи далеководи: 

220kV, 110kV, 35kV, 20kV и 10kV. 

Трафо-станица 220/110kV “Шабац 3“ се електричном енергијом снабдева далеководом 220kV 

из Термо-Електране“Обреновац“, што је основни извор електричне енергије за конзумно подручје 

„Електрдистрибуција“-Шабац. Резервно снабдевање електричном енергијом трафо-станице 220/110kV 

“Шабац 3“ је обезбеђено далеководима 110kV, из правца разводног постројења РП 110kV “Мали 

Зворник“ и из трафо-станице 220/110kV “Сремска Митровица“.  

Од трафо-станице 220/110kV“Шабац 3“ изграђени су далеководи 110kV за следеће 

трафостанице: трафо-станицу 110/6kV “Шабац 1“ и „Шабац 4“ (двоструки), трафо-станицу110/35/20kV 

„Шабац 2“ ,трафо-станицу 110/20kV “Шабац 5“ („Млекара“), трафо-станицу 110/20кV 

„Богатић“ и трафо-станицу 110(35)/20кV “Владимирци“ (тренутно је далековод под напоном од 35кV). 

Претходно су поменути постојећи далеководи 110кV од трафо-станице 220/110кV “Шабац 3“ за правце 

Мали Зворник и Сремска Митровица. 

У простору регулације улице Београдска са обе стране постављени су подземни 

електроенергетски каблови називног напона 35кV и 10кV. Са десне стране пута Шабац-Ваљево највећим 

делом у простору регулације изграђен је мешовит вод (далековод 10кV + ниско-напонска мрежа) на 

бетонским стубовима висине 12,0м. Са поменутог далековода 10кV електричном енергијом су снабдевене 

све трафо-станице 10/0,4кV уз пут Шабац -Ваљево у насељу Јеленча (графички прилог број 18 „план 

електо мреже“). То су следеће трафо-станице 10/0,4kV:  “Думача 2“, “Јеленча 2“, „Јеленча 6“ , “Јеленча 

7“, “Јеленча 1“, “Јеленча 8“ и „Јеленча 3“. Трафо- станица 10/0,4кV“ Јеленча 5“ се  електричном 
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енергијом снабдева подземним каблом 10кV из трафо-станице 35/10кV “Шабац 3“ („Думача“). Трафо-

станица 10/0,4кV “Думача 1“ се електричном енергијом снабдева подземним каблом 10kV из првца града 

Шапца, односно од трафо-станице 110/6кV “Шабац 1“. У исти ров постављен је подземни кабл 20кV до 

локације планиране трафо-станице 20/0,4кV “Думача 6“ (резерва у каблу 20кV).  

Трафо-станица 110/6kV“Шабац 1“  је планирана за реконструкцију на напон 110/20кV. 

Трафо-станице 10/0,4кV „Думача 3“ и „Јеленча 9“ се електричном енергијом снабдевају од  

трафо-станице 10/0,4кV “Думача 1“ путем далековода 10кV. Далековод 10кV у улици Маршала Тита (пут 

Шабац-Ваљево) се електричном енергијом снабдева подземним каблом 20кV (тренутно ради под напоном 

10kV) из трафо-станице 35/10кV“Шабац 3“. 

У насељу Јеленча грађена су четири типа трафо-станица 10/20/0,4кV: монтажно-бетонска, 

лимена, портална и стубна. 

Са десне стране улице Београдска у регулацији исте изграђена је ниско-напонска мрежа на 

бетонским стубовима. По истим стубовима  постављен је далековод 35кV од ТС 110/35/20kV “Шабац 2“ 

до ТС 35/10kV “Шабац 3“ („Думача“), који представља резервно напајање електричном енергијом трафо-

станице 35/10кV “Шабац 3“. 

Трасе подземних електроенергетских каблова и далековода 35кV и 10кV су дате оријентационо. 

Табела: Постојеће  ТС 10/20/0,4kV  у Јеленчи 

Р. Бр. Назив TС Тип TС 
Смax кVA 

до 2003. 

Смax kVA до 

2011. 

Смax 

разлика 
Напонски ниво – kV 

1 Јеленча 1 стубна 160 100 -60 10/0.4 

2 Јеленча 2 портална 250 250 нема 10/0.4 

3 Јеленча 3 портална 160 160 нема 100.4 

4 Јеленча 5 монтажна 630 630 нема 10/20/0.4 

5 Јеленча 6 портална 160 160 нема 10/20/04 

6 Хладњача 2/Думача 4 лимена 400 400 нема 10/04 

7 Думача 2 стубна 160 250 90 10/20/04 

8 Јеленча 7 стубна нема 250 250 10/20/04 

9 Јеленча 8 - “Кинко” стубна нема 400 400 10/20/04 

10 Јеленча 9 - Лењинова стубна нема 160 160 10/20/04 

11 Думача 1 портална нема 400 400 10/20/04 

12 Думача 3- “Церска” стубна нема 160 160 10/04 

Укупно: 1920 3320 1400  

 

I.6.8.4. Електронске комуникације 

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА 

Приградско насеље Јеленча је на реону Извршна јединице "Шабац", Предузећа за 

телекомуникације ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА А.Д. Београд, на мрежном подручју 015. 

Насеље нема своју телефонску централу. Приступни уређај је у насељу Мишар, у улици Маршала 

Тита б.б. у наменском објекту - аутоматска телефонска централа "КН Мишар" која се састоји од 

дигиталне централе EWSD/RDLU  и  ИП-АН уређаја типа HUAWEI MA-5603.  Веза са главном 

централом "Шабац" је оптичким каблом,  дужине око 5km. Оптичка влакна се узимају са магистралног 

оптичког телекомуникационог кабла од 30 оптичких влакана Шабац – Београд који је положен у левом 

уличном појасу улице Београдске у Јеленчи и Маршала Тита у Мишару . Реон КН "Мишар" су два 

наведена приградска насеља. У блоковима између улице Београдске и реке Саве постоји интерна ТТ 

мрежа  Зорка-холдинга која је  у надлежности Зорка-енергетике. 

Преко насеља је, у левом уличном појасу улице Маршала Тита, изграђена и деоница оптичког ТТ 

кабл КН"Мишар" – АТЦ "Церовац" у дужини од око 3.6km. 

Укупно је 1298 прикључака фиксне телефоније. Нема двојничких прикључака, нити преко уређаја 

за вишеструко коришћење парица.  Инсталисаних ДСЛ прикључака је 384. Од тога је, на обухвату ПГРа, 

око 600 прикључака фиксне телефоније и око 180 ДСЛ прикључака. 

Приступна мрежа је изграђена 1996.године. Обухват плана генералне регулације је реон 

кабловског подручје N2 , осим блокова уз улицу Мишарских јунака који су делом и на кабловском 

подручју N1 и индустријске зоне на којој је од 2009.године у изградњи кабловско подручје N3  . 

Капацитет главног напојног кабла N2 је 800 парица (прикључака) и постоји резерва у каблу од око 120 

парица и искористива резерва на изводима (стубовима) од 80 парица. Просечна дужина претплатничке 

петље је 1.31km.   Капацитет примарног кабла N3 је 300 парица. 

ТТ мрежа је изведена подземним телекомуникационим кабловима (бакарни, симетрични типа  

ТК00, ТК59, ТК33, ТК 10 и ТК16). Индивидуални прикључци су ваздушни, са извода који су на 

бетонским ТТ стубовима, кад се ради о индивидуалном становању а прикључци у радној зони  су 

доминантно подземним ТТ кабловима. 

Не постоји ГПС антена, нити је присутна бежична приступна мрежа.  
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Захтеви за новим прикључцима су позитивно решавани по динамици која је ефикаснија од  

просека у Републици. И општа оцена постојећег стања је, генерално, изнад републичког просека. Са 

негативним предзнаком су следеће појаве:  

 није у потпуности извршена дигитализација комутационе и транспортне мреже. 

 приступна мрежа је старија од 15 година;  

 приступни уређај је са недовољним капацитетом у могућностима реализације широкопојасних услуга 

(ДСЛ услуге, ИП телевизија, прикључак корисника оптичким каблом); 

 ефекти економске кризе који успоравају радове на изградњи и модернизацији система; 

 одсуство тржишног амбијента, неизграђени телекомуникациони системи других оператера фиксне 

телефоније; 

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

исказани у броју прикључака), трасе спојних ТТ каблова,  представљени су у графичком прилогу на 

Плану електронских комуникација (Р 1:5000). 

МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА 

Обухват плана генералне регулације покривен је сигналом сва три оператера мобилне телефоније 

(МТС, ТЕЛЕНОР и "ВИП мобиле"). У насељу је једна базна радио-релејна станица МТС-а (на 

кат.парцели бр.131 К.О.Јеленча, у ул. Београдској), а остатак насеља је покривен базним станицама из 

града Шапца, Мишара и Поцерског Причиновића.  Покривеност сигналом је добра, осим за јужни, рубни 

део насеља. 

КАБЛОВСКИ ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ 

Кабловски дистрибутивни систем (КДС) није изграђен.  

I.6.8.5. Гасификација, постојеће стање, опис и анализа 

На подручју плана генералне регулације, преко насеља на правцу исток-запад,  изгрaђeн je и у 

eксплoaтaциjи магистрални рaзвoдни гaсoвoд, РГ 05-04, дeoницa Бaтajницa-Звoрник, oд чeличних цeви, 

прeчникa  406,4 mm (16"), зa рaдни притисaк дo 50 bar, АNSI 300. Са истим карактеристикама 

изграђен је и прикључни гасовод 50bar за главну мерно-регулациону станицу "Шабац" која је такође  у 

Јеленчи (на кат.парцели бр.197 К.О.Јеленча, у улици Колубарске битке). ГМРС "Шабац" је капцитета 

20.000 m3/h, са ње се природним гасом снабдева град, осим северозападне радне зоне. У ГМРС тренутно 

не постоји адекватна резерва, нити могућност,  за  прикључак и гасификацију насеља Јеленча и Мишар. 

  У oднoсу нa изгрaђeне гaсoвoде 50 bar, зoнa бeзбeднoсти (појас уже заштите)  je 30.0m 

oбoстрaнo (30m+30m) и oднoси сe нa забрану изградње oбjeката супрaструктурe у кojимa рaдe, живe и 

бораве људи.  Утицajнa зoнa нa oвoм гaсoвoду нe мoже бити редукована пошто се не могу пoвeћaти 

нивои тeхничкe сигурнoсти нa клaси и лoкaциjи гaсoвoдa.   

Заштитна зона гасовода јако нарушава урбанистичку концепцију насеља обзиром да прелази 

(пресеца) грађевинско подручје.  

У обухвату плана нема објеката за експлоатацију природног гаса. Дистрибутивна гасоводна 

мрежа (до 4bar) није изграђена. Челична разводна мрежа  до 16bar (средњег притиска) јесте изграђена 

и то: један гасовод ка граду и два гасовода ка Зорка-холдингу. Челичним гасоводима до 16bar је 

опредељен заштитни појас ширине 4.0m  обострано (4.0m + 4.0m) у коме није дозвољена изградња 

објеката у којима живе, раде и бораве људи. 

Диспозиција постојећег магистралног гасовода 50 bar, ГМРС "Шабац", прикључног гасовода 50 

bar, за ГМРС, ГМРС и челичних гасовода до 16 bar као и заштитних зона свих објеката гасоводног 

системапредстављена је у графичком прилогу елабората на Плану гасоводне мреже (Р 1:5000).  

I.6.9. Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и природе  

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“ се не налази на простору заштићеног 

природног добра.  

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 Плана се не налазе:  

 утврђена непокретна културна добра;  

 видентирана непокретна културна добра;  

 вредни објекти градитељског наслеђа. 

I.6.10. Приказ стања животне средине 

При доношењу Oдлуке o изради Плана генералне регулације «Мишар», за грађевинско подручје 

насеља Мишар, број: 351-1850/2009-14 од 25.12.2009.године, донета је Oдлука да се не израђује 

стратешка процена утицаја за План генералне регулације «Мишар» за грађевинско подручје насеља 

Мишар, број: 351-1851/2009-14 од 25.12.2009.године. За приказ стања животне средине коришћена је 

следећа документација:  
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 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног плана за Шабац и приградска 

насеља: Мајур, Јевремовац, П.Причиновић, Јеленчу и Мишар- део који се односи на преглед 

постојећег стања и квалитета животне средине на подручју за које се Извештај односи;  

 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана града Шапца- део који 

се односи на приказ постојећег стања животне средине. 

I.6.11. Угроженост од елементарних непогода 

Делови насеља су директно угрожено од изливања великих вода реке Думаче, подземних и 

атмосферских вода. 

Поплаве 2014. године 

1.   2.  

Делови насеља  после поплава 2014.  

1. 2.  

3. 4.  

5 6  
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II. ПЛАНСКИ ДЕО 

 

           ►◄►◄ 

II.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

II.1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА  

Највећу површину у обухвату Плана заузима насеље са атаром, северни део, уз реку Саву, је већ 

деценијама плански опредељен за ширење Источне индустријске, односно радне зоне града Шапца, 

а река Сава се налази ван обухвата Плана. Полазећи од потенцијала простора, планских опредељења и 

могућности дефинисаних плановима вишег реда, Планом генералне регулације предметни простор је 

организован тако да омогући оптималан развој свих активности, различитог значаја (регионалног, 

градског и локалног) и карактера (саобраћај, енергетика, индустрија, пословање и различити облици 

становања и др.), које постоје или се могу развијати на предметном простору, уз уважавање постојећег 

стања и максималну заштиту природних и културних добара и животне средине.  

Простор у обухвату Плана је, према начину коришћења, функционалним и др. 

карактеристикама, подељен на две велике целине, међусобно различите и раздвојене државним 

путем I реда: 

Целина I је планирана за постојеће и будуће садржаје радне зоне (индустрија са услужним 

и комерцијаним делатностима и саобраћајне терминале). На комплетно уређење овог простора 

велики утицај ће имати изградња планиране железничке пруге Шабац- Обреновац, за чију 

реализацију је потребна израда плана детаљне регулације.  

Целина II је планирана у функцији развоја насеља Јеленча и његовог уређења и 

опремања потребном комуналном инфраструктуром и јавним службама, уређења зона становања, 

пословања, пољопривредне производње и др. 

Подручје КО Јеленча је окружено водотоцима. Са северне стране је река Сава, са 

северозападне Церски ободни канал, са западне стране је река Думача, која делом улази у обухват КО 

Јеленча, а у јужном делу катастарске општине припадају деонице потока Мрмољац и неколико 

мелиорационих канала. 

Дугорочна концепција организације и уређења простора у обухвату ПГР, заснована је на: 

стратешким опредељењима и смерницама Просторног плана РС, Просторног плана града Шапца, 

Стратегији одрживог развоја града Шапца 2010.- 2020., као и потреби интегрисања различитих 

функција регионалног, градског и локалног/ насељског значаја и њиховог оптималног 

функционисања у простору.  

Предметни простор, својим природним положајем и карактеристикама приградског 

насеља, је атрактиван за реализацију великих привредних пројеката у радној зони, уз истовремено 

побољшање услова живота и рада становника насеља Јеленча.  
 Главна замисао која је уграђена у концепцију организације и уређења простора овог плана је 

резервисање простора и стварање планских услова за изградњу и оптимално функционисање објеката 

националног и регионалног значаја  (државни путеви I реда, пруга Шабац- Обреновац- Београд, ТС 

220/110kV и др.); објеката градског значаја (градска обилазница, ревитализација и активирање 

запуштених и неуређених делова радне зоне, електроенергетска и друга инфраструктура); објеката 

локалног насељског значаја (саобраћајна и комунална инфраструктура, зоне становања, зоне пословања 

у насељу, развој руралног становања и др.);  

Развој индустрије и других комплементарних делатности  у делу радне зоне у обухвату Плана 

условљен је и повезан са развојем и уређењем целе Источне радне зоне, а посебне погодности 

представљају: раскрсница државних путева I реда, пловни пут, железничка пруга, слободна царинска 

зона, будућа лука, интермодални терминали и будући логистички центар у непосредној близини. 

Планиран је један директни прилаз реци Сави, саобраћајницом Нова 36, која се завршава проширеним 

платоом на ушћу Церског ободног канала у Саву. Постојећа јавна саобраћајница (Нова 35), која води до 

коридора железничке пруге, завршава се окреницом, а планом детаљне регулације за овај коридор 

дефинисаће се могућност њиховог повезивања. 

  У насеља Јеленча планиран  је даљи развој пословних, улужних и комерцијалних 

делатности у комбинацији са становањем, дуж државних путева, ширење породичног становања у 

северном делу насеља и задржавање руралног становања у југоисточном делу насеља. Ширење 

грађевинског подручја насеља је ограничено природним карактеристикама земљишта (ниски, 

водоплавни терени на истоку, према реци Думачи) и изграђеним и планираним инфраструктурним 

објектима (велика ТС 220/110kV и мрежа далековода високог напона на југу). Проширење грађевинског 

подручја је извршено само на већ изграђене површине, на издигнутој речној тераси у северозападном 

делу насеља и на две парцеле, поред новог насељског центра за потребе спорта и рекреације. Ограничење 
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за изградњу у насељу представљају и трасе гасовода, у чијој заштитној зони је забрањена изградња.  За 

потребе изградње новог гробља планирано је посебно грађевинско подручје, ван насељеног места за 

гробље. 

 Планирано је задржавање и мање проширење постојећих привредних комплекса у насељу. 

Мешовите, пословно- стамбене зоне су планиране дуж државних путева, са знатним проширењем у 

унутрашњост грађевинског подручја у северном делу насеља, јер се  претпоставља да ће близина радне 

зоне и транзитни положај, утицати на развој пословних и услужно- комерцијалних садржаја у зонама 

становања дуж ових саобраћајница. Ове зоне, истовремено имају и заштитну улогу јер раздвајају и 

изолују мирне зоне породичног и руралног становања, у залеђу, од неповољних утицаја радне зоне и 

транзитног саобраћаја дуж државних путева.  

 Зоне породичног становања ће се формирати проширењем и попуњавањем простора постојећег 

породичног становања, у северном делу насеља, у залеђу мешовитих, пословно- стамбених зона.  

 Зоне руралног становања се задржавају у делу проширења грађевинског подручја према реци 

Думачи и у југоисточном делу насеља, на ниским брежуљкастим теренима, према атару насеља и у залеђу 

мешовитих зона поред државног пута. Планиране су на основу: затеченог стања и потреба становништва, 

које се бави пољопривредном производњом; уоченог развоја воћарства (вишње, јагоде и др.); потребе 

задржавања ораница, воћњака, ливада и башти, као зелених и производних површина насеља и у 

функцији заштите животне средине; задржавања малих густина становања због стагнације и благог 

смањења броја становника и др. 

 Планира се формирање и новог насељског центра, уређењем простора око школе, изградњом 

вртића, објеката за потребе јавних служби и пословно- стамбених садржаја. У складу са концепцијом 

уређења овог простора, планира се и проширење грађевинског подручја ради формирања површина 

за спорт и рекреацију у непосредној близини насељског центра. На к.п.бр. 1159 КО Јеленча (парцела у 

јавној својини), планирани су нови спортски терени, а на суседној к.п.бр.  1160 КО Јеленча „заштитно 

зеленило“. Ови садржаји би требало да допуне функције насељског центра. 

 У северном делу насеља, дуж државног пута Шабац- Обреновац, са јужне стране пута и дуж 

државног пута Шабац- Ваљево, са обе стране пута, формираће се линијски центри, са услужним, 

комерцијалним и другим пословним садржајима намењени корисницима из окружења, корисницима у 

транзити, као и корисницима у самом насељу.  

 Планирано је да се постојеће шуме задрже у депресијама, као зелене површине насеља, а дуж 

државних путева задржавају се линеарне зелене површине, у функцији заштите насеља од саобраћаја. 

Дуж планираних канала, формираће се заштитно зеленило. 

 Постојећи и планирани мелиорациони канали, поред основне функције одвођења сувишних 

вода, заједно са инспекцијским стазама представљаће и зелене коридоре, којима ће се омогућити 

повезивање са реком Думачом и даље са Церским ободним каналом и реком Савом. 

II.1.2. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ, НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ -биланси површина 

II.1.2.1. Грађевинско подручје 

Планом је предвиђено проширење постојећег грађевинског подручја на већ изграђене 

површине и суседне парцеле, ради природне деобе постојећих домаћинстава. Границе постојећег и 

планираног (граница проширења) грађевинског подручја приказане су у графичким прилозима. 

 .Зона проширења грађевинског подручја 

Унутар обухвата Плана, одређује се граница грађевинског подручја насељеног места Јеленча, 

са делом источне радне зоне Шапца, које представља јединсвену целину и грађевинско подручје 

изван насеља за потребе изградње новог гробља, јужно од ТС 220/110kV. 

Опис границе грађевинског подручја насеља Јеленча, са делом источне радне зоне Шапца: 

Граница планираног грађевинског подручја почиње од тромеђе к.п. бр. 1050, 1051 и 1052, иде границом 

к.п.бр. 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, сече к.п.бр. 1049, 1048, иде границом к.п.бр. 1047, 1045, 1363 

(пут), сече к.п.бр. 1363, иде границом к.п.бр. 1042, 1040, 1038, 1037, 1036, сече к.п.бр. 1035/2, 1029, 1362, 

иде границом к.п.бр. 249, 248, 247, 235,236, 237, 234/2, 234/1, 233, 232, 230, 229, 227, 222/2, 224, 1012 

(река Думача), иде границом К.О. Јеленча и К.О. Шабац, затим наставља границом К.О.Јеленча и 

К.О.Мишар, иде границом к.п.бр. 892, 893, 1014 (пут), 895, 896, 897, 898, 899/2, 899/1, 907, 910/1, сече 
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к.п.бр. 1382 (пут), иде границом к.п.бр. 1382, иде по граници регулације ул. Новопројектована 7, тј. сече 

к.п.бр. 1282, 1355, 1269, 1268, сече к.п.бр. 1013 (државни пут Шабац-Ваљево), иде границом к.п.бр. 984, 

987, 989, 988, 993, 995/2, 1001, 1002 (пут), 1003/2, 1003/1, 1011, 1010, 1009, 1008, 1006, 970 (пут), иде по 

граници регулације ул. М.Поцерца, сече к.п.бр. 1353 (канал), 1201, иде  по граници регулације ул. 

Новопројектована 13, тј. сече к.п.бр. 1201, 1200, 1199, 1197, 1196, 1195, 1194, 1193, 1192, 1191, 1190, 

1189, 1188, 1187, 1186, 1185, 1184, 1183, 1182, 1374 (пут), иде по граници регулације ул. Нова 14, тј. сече 

к.п.бр. 1163, 719 (пут), иде границом к.п.бр. 717, наставља по граници регулације ул. Нова 14, сече к.п.бр. 

1162, 1161, 1351, 1371/1 (пут), иде границом к.п.бр. 1159, 1157, сече к.п.бр. 1371/2 (пут), иде границом 

к.п.бр. 1371/2, затим наставља по граници регулације ул. Нова 14, тј. сече к.п.бр. 1156, 1153, 1152, 1151, 

1350 (канал), 1150, иде границом к.п.бр. 1371/1 (пут), сече к.п.бр. 1369, 1141, иде границом к.п.бр. 1371/1 

(пут), сече к.п.бр. 1139, 1138, затим иде границом к.п.бр. 1368 (пут), сече к.п.бр. 1131, 1130, иде границом 

к.п.бр. 1128, сече к.п.бр. 1127, иде границом к.п.бр. 1125, сече к.п.бр. 1124, иде границом к.п.бр. 1123/1, 

1122/1, 1120, 1142, 1081/1, сече к.п.бр. 1080, иде границом к.п.бр. 1078, 1077, 1076, 1075, 1074, 1073, 1072, 

1071, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063, иде по граници регулације ул. Нова 14, тј. сече к.п.бр. 1062 (пут), 1061, 

1059, 1364, иде границом к.п.бр. 1052 до тромеђе к.п.бр. 1050, 1051 и 1052 где се и завршава. 

У случају неусаглашености текстуалног и графичког дела важе подаци са графичког прилога. 

Опис планираног грађевинског подручја изван насељеног места- „Ново гробље“: 
Грађевинско подручје новог насељског гробља обухвата катастарске парцеле број 1271/1 и 1271/2 у КО 

Јеленча, укупне површине 96,82 ара. 

Табела: Карактеристике грађевинског подручја 

Планирано грађевинско подручје- карактеристике Површина  у ha % 

Постојеће грађевинско подручје 250,48 53,56 

Планирано проширење грађевинског подручја насеља 16,02 3,43 

Грађевинско подручје ван насељеног места- ново гробље 0,96 0.2 

УКУПНО ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 267,46 57,23 

У целини I -Радна зона  44,18 9,45 

У целини II- Насеље са атаром 223,28 47,78 

Укупно КО Јеленча 467,33 100 

*1Површина државног пута, који раздваја  две целине је укључена у површину целине I; 

*2Површине су добијене мерењем, на графичком прилогу „план намене површина и површине јавне намене“; Разлика у 

укупној површини је последица померања границе обухвата на спољну границу катастарских парцела. 

II.1.2.2. Намена површина 

Планом генералне регулације дефинисана је претежна намена површина у обухвату Плана, 

у грађевинском подручју и атару насеља. Планиране намене су разврстане по издвојеним  целинама 

(I и II). Биланс претежне намене дат је у наредној табели. 

Табела: Биланс површина планираних намена *2 

Планирана  намена површина  Површина (приближно) 

     ha           % 

ЦЕЛИНА  I –РАДНА ЗОНА  
44,18 9,45 

ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 35,57 7,61 

Индустрија са услужним и комерцијалним делатностима 33,67 7,20 

Саобраћајни терминали (ранжирна станица, паркинг за теретна и путничка возила) 1,90 0,41 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 0,35 0,7 

Река Думача 0,35 0,7 

ИНФРАСТРУКТУРА 7,31 1,56 

Коридор планиране железничке пруге 3,69 0,79 

Саобраћајнице (постојеће и планиране)*1 3,57 0,76 

Планирана мерно- регулациона станица 0,05 0,1 

Планиране  зидане ТС 20/0,4кV 0,02 0,0 

ЦЕЛИНА  II – НАСЕЉЕ СА АТАРОМ 
423,15 90,58 

СТАНОВАЊЕ 172,09 36,82 

Породично становање 34,38 7,36 

Рурално становање 90,28 19,32 

Мешовита, пословно- стамбена намена 44,97 9,62 

Затечена домаћинства ван грађевинског подручја 2,46 0,53 

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ  0,67 0,14 

Дом културе -месна заједница, месна канцеларија 0,07 0,01 

Основна школа 0,34 0,07 

Вртић 0,26 0,05 

ПРИВРЕДНИ  КОМПЛЕКСИ У НАСЕЉУ 7,44 1,59 
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СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 1.69 0,36 

Постојећи спортски терен 1,26 0,27 

Нови спортски терен 0,43 0,09 

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ 1,60 0,34 

Старо гробље 0,64 0,14 

Ново гробље 0,96 0,2 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 23,61 5,05 

Заштитно зеленило око гробља 3,10 0,66 

Остало заштитно зеленило (у зонама плављења, око планираних канала и сл.) 13,93 2,98 

Шуме 6,58 1,41 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 159,72 34,18 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 17,93 3,84 

Река Думача 7,39 1,58 

Мелиорациони канали 7,59 1,62 

Планирана изградња канала (оријентациони коридор) 2,95 0,63 

ИНФРАСТРУКТУРА 39,68 8,49 

Саобраћајнице (постојеће и планиране) 23,77 5,08 

Коридор обилазног пута 5,30 1,13 

Атарски путеви (ван грађевинског подручја) 6,25 1,34 

Комплекс трафостанице 220/110kV 4,15 0,9 

Планиране  зидане ТС 20/0,4кV 0,03 0,01 

Главна мерно- регулациона станица 0,21 0,04 

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 467,33 100 

*1Површина државног пута, који раздваја  две целине је укључена у површину целине I; 

*2Површине су добијене мерењем, на графичком прилогу „план намене површина и површине јавне намене“; Разлика у 

укупној површини је последица померања границе обухвата на спољну границу катастарских парцела. 

II.1.2.3. 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 68,88ha или 14,74% површине 

обухвата ПГР-а. Површине јавне намене  чине: 

 Саобраћајне површине: постојеће и планиране саобраћајнице, са окретницама; коридор планиране 

железничке пруге; коридор будуће обилазнице око Шапца; и некатегорисани, атарски путеви; 

 Водотоци и водопривредни објекти: река Думача и  постојећи и планирани мелиорациони канали; 

 Објекти енергетске инфраструктуре: комплекс трафостанице 220/110 kV и главна мерно- 

регулациона станица (ГМРС) и планирана МРС;  

 Комуналне површине: старо гробље и ново гробље; 

 Спортско рекреативне површине: постојећи спортски терен и нови спортски терен; 

 Јавне службе: дом културе, са МЗ, МК, основна школа; вртић; 

Табела: Биланс површина јавне намене 

Планиране површине јавне намене  Површина (приближно)*1 

     ha           % 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 68,88 14,74 

Дом културе -месна заједница, месна канцеларија 0,07 0,01 

Основна школа 0,34 0,07 

Вртић 0,26 0,05 

Постојећи спортски терен 1,26 0,27 

Нови спортски терен 0,43 0,09 

Старо гробље 0,64 0,14 

Ново гробље 0,96 0,2 

Река Думача 7,39 1,58 

Мелиорациони канали 7,59 1,62 

Коридори планираних канала 2,95 0,63 

Коридор планиране железничке пруге 3,69 0,79 

Коридор будуће обилазнице око Шапца 5,30 1,13 

Саобраћајнице (постојеће и планиране) 27,34 5,85 

Атарски путеви  (ван грађевинског подручја) 6,25 1,34 

Комплекс трафостанице 220/110kV 4,15 0,9 

Планиране ТС 20/0,4кV 0,05 0,01 
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Главна мерно- регулациона станица 0,21 0,04 

Планирана мерно- регулациона станица 0,05 0,1 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ (према Катастру у мешовитој својини) 1,90 0,41 

Саобраћајни терминали (парцела Р.Т.Ц. А.Д. „ШАБАЦ“ 1,90 0,41 

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 467,33 100 

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

укупној површини је последица померања границе обухвата на спољну границу катастарских парцела.  

Објекте јавне намене чине и постојећи и планирани објекти и мреже, који се граде у оквиру 

постојећих и планираних јавних површина: ТС, КДС, овјекти фиксне телефоније, гасне, водоводне и 

канализационе инсталације и објекти у уличном профилу и зеленим површинама или на засебно 

формираним парцелама. 

У табели су наведене и површине јавне намене, које су према подацима РГЗ-а у мешовитој 

својини. То су парцеле Робно- транспортног центра „Шабац“ а.д. Шабац.  

План генералне регулације „Јеленча“ садржи попис катастарских парцела које  улазе у 

састав површине јавне намене „ново гробље“ и то су: к.п.број 1271/1 и 1271/2 у КО Јеленча; и 

аналитичке податке за дефинисање површине јавне намене за ново гробље (графички прилог 

„План нивелације и регулације 2-грађевинске линије“). 

II.1.3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ  

Графички прилог број 8 «План поделе на целине и зоне и заштита простора» 

Подручје обухвата Плана је подељено на две просторно- функционалне и урбанистичке 

целине:  

1. 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 (Керамичке плочице) или  одавно престала са радом, а имовина је распродата 

(Полипласт и Заштита биља). 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.  

2. Целина II- Насеље са атаром; Ову целину чини насеље Јеленча, које се развијало линијски, 

дуж деоница државних путева: Шабац- Обреновац-Београд и Шабац- Ваљево и на теренима повољним за 

изградњу у унутрашњости грађевинског подручја, претежно у северном делу насеља. У северном делу 

насеља преовлађује породично становање, а у јужном делу рурално становање. Дуж државних путева се 

развија становање са пословањем и самостални комплекси пословних, комерцијалних, услужних и 

производних делатности. Постојећа домаћинства, у делу проширења грађевинског подручја планирана су 

као зоне руралног становања. Потребно је заокруживање и рационално коришћење већ заузетих 

површина за нову породичну стамбену изградњу и изградњу објеката руралног становања. Планирано је 

формирање  зоне мешовите- пословнио стамбене намене целом дужином дуж државних путева, изузев 

на теренима који немају повољан приступ са државног пута јер се налазе у депресијама. Планирано је 

формирање новог насељског центра поред школе и формирање линијских центара, дуж државних 

путева у северном делу насеља. Јужно од комплекса трафо станице 220/110 kV планирано је ново 

насељско гробље.  

II.1.3.1. Подела на зоне у оквиру целине I (Радна зона)  

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.  

 Зона саобраћајних терминала (терминали за теретна и путничка возила и др.) (IТ) 

Зона саобраћајних терминала обухвата делове парцела у мешовитој својини (ималац права на 

парцелама је Р.Т.Ц. „ШАБАЦ“ А.Д. Шабац), који остају после издвајања коридора планиране железничке 

пруге Шабац- Обреновац и формирања нове саобраћајнице која ће  повезати државни пут и реку Саву; 

Ове површине су намењене за изградњу других саобраћајних терминала за које се укаже потреба, а 

просторне могућности то дозвољавају: паркинг простор за теретна и путничка возила и др.; На овом 

простору се могу пружати и додатне (пратеће) услуге (управне, административне, услужне, 

угоститељске и сл.) и градити потребни објекти у функцији саобраћајних терминала. 
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Зелене површине у оквиру ове целине чине: линеарне зелене површине (у регулацији 

саобраћајница), које су планиране дуж државног пута између целина I и II. 

 Водно земљиште   

Водно земљиште чини: река Думача (IВ1). Одређивање водног земљишта на парцелама поред 

реке Саве и Церског ободног канала вршиће се према одредбама Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 

30/2010 и 93/2012), јер су ови водотоци на граници обухвата Плана. 

 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. 

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

У оквиру целина II издвојене су следеће зоне и појединачне намене: 

 Зоне становања, које су, с обзиром на постојеће и планиране карактеристике и садржаје разврстане 

на: 

 Породично становање (IIС1), које је планирано у постојећим и у близини постојећих 

зона породичног становања, на правцима њиховог ширења, у залеђу пословно- стамбених зона, дуж 

државних путева;  

Рурално становање (IIС2) које ће се и даље развијати у јужној половини насеља. Рурално 

становање чини становање пољопривредних и мешовитих  домаћинстава, са окућницом (воћњак, 

повртњак) и пољопривредним (економским) објектима и/или пољопривревредном производњом у 

кaпaцитeтимa који су могући у грађевинском подручју насеља.  

 Мешовите/ пословно- стамбене зоне (IIС3) су планиране дуж државних путева. 

Доминантна/претежна намена је мешовита пословање и становање, а свака од ових намена може 

бити заступљено и у целом објекту.  

 Затечена домаћинства ван грађевинског подручја(IIС4) налазе се у северозападном и 

јужном делу насеља; Предлогом проширења грађевинског подручја ова домаћинства нису обухваћена, јер 

се објекти налазе у близини трафостанице 220/110kV, далековода 220 kV и 110 kV, реке Думаче и на 

ниском терену поред државног пута и планиране обилазнице, који ограничавају њихов развој; Могућа је 

изградња у оквиру парцела затечених домаћинстава ван грађевинског реона, према Закону о 

пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06, 65/2008 и 41/2009) и условима из овог плана.  

  Постојеће становање у заштитној зони (СЗЗ) чине затечена домаћинства ван 

грађевинског подручја која се налазе на граници КО Мала Врањска, са леве стране државног пута Шабац- 

Ваљево, у заштитној зони (20м) тог пута; Објекти се налазе у депресији, испод државног пута и на њима 

је могуће само инвестиционо одржавање; Уколико буде потребно, при изградњи обилазног пута, морају 

се уклонити, што ће се дефинисати планом детаљне регулације;  

 Јавне службе; У оквиру ових активности у целини II се налазе или су планирани следећи 

објекти: 

Дом културе- месна заједница, месна канцеларија (ДК); Дом културе се налази у 

линијском центру насеља, на углу Ваљевског пута и улице Лењинове, на к.п.бр. 404 КО Јеленча. Својина 

на парцели је државна, а ималац права је МЗ Јеленча. Ималац права својине на стамбеном објекту на 

парцели је приватно лице. У оквиру к.п.бр. 404 налази се објекат парцела, кп.бр. 405 КО Јеленча. Својина 

на парцели и објекту је државна, а ималац права је МЗ Јеленча. Могућа је реконструкција дома културе у 

постојећем габариту. У случају изградње новог објекта или доградње/надзиђивања, обавезно је 

поштовање дефинисаних грађевинских линија. 
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 Основна школа (ОШ); Основна школа у Јеленчи је четворогодишња, а просторни 

капацитети су мали, тако да према примењеним параметрима (8-10м2/уч. изграђеног простора) тренутно 

недостаје око 200м2 радног простора. Неопходно је уређење школског  простора, опремање спортским 

теренима, изградња фискултурне сале и др.  

 Вртић (В); Планирана је изградња вртића у новом насељском центру, на к.п.бр. 709 КО 

Јеленча  (површине 26,41 ар), која се налази поред школе, а могућа је изградња и на другим погодним 

локацијама у зонама становања; Приликом димензионисања потребних површина за оптимално 

функционисање предшколске установе користити норматив од  6,5-7,5 м2  бгп/детету, површину парцеле 

од 10-15 м2/детету (од чега најмање 3 м2 травнате површине).  

 Привредне зоне и комплекси у насељу су дисперзно размештени дуж државних путева Шабац- 

Обреновац и Шабац- Ваљево и не чине јединствену целину; Постојећи комплекси се задржавају, уз 

могућност мањег проширења на суседне парцеле и увођења нових технологија и система заштите 

животне средине;  

 Зоне спорта и рекреације  су планиране на земљишту у државној својини, као површине јавне 

намене и то:  

 Постојећи спортски терен (IIСР1);  

Велики фудбалски терен у северозападном делу насеља има ограничење у погледу коришћења, 

јер преко терена прелази гасовод до главне мерно- регулационе станице (ГМРС), чији заштитни појас 

износи 60,0м (30+30м обострано) и покрива скоро половину спортског терена; У заштитном појасу је 

забрањена изградња објеката у којима раде, бораве и живе људи; Спортски терен се задржава на делу 

парцеле ван заштитне зоне магистралног гасовода, према графичком прилогу; Део парцеле у 

заштитној зони гасовода представља заштитно зеленило и може се уредити као травната 

површина. 

 Нови спортски терен (IIСР2);  

Планира се формирање новог спортског терена у близини школе и новог насељског центра, а на 

суседној парцели планирано је остало заштитно зеленило (З2), које је у функцији новог спортског терена 

и у оквиру којег се могу уредити трим стазе и други садржаји. 

 Комуналне зоне насеља чине: 

 Старо гробље (IК1), које је попуњено, а на постојећој локацији нема услова за ширење;  

 Ново гробље (IК2); чија изградња је планирана јужно од комплекса ТС 220/110kV, на 

к.п.бр. 1271/2, и 1271/1 КО Јеленча, укупне површине 96,82ара. Парцеле се налазе изван грађевинског 

подручја насеља, јужно од ТС 220/110kV. Изградња гробља на предметној локацији ће се вршити уз 

строго поштовање услова ЕМС-а и правила ПГР-а. 

 Зелене површине које чине: 

 Заштитно зеленило око гробља (зона могућег проширења гробља)  (З1), планирано је на 

парцелама око новог гробља; У зависности од власништва, земљиште се може користити за 

пољопривредну производњу или извршити озелењавање, уз обавезно поштовање услова ЕМС-а. У 

случају потребе, могуће је проширење гробља на ову површину, уз обавезну израду плана детаљне 

регулације и прибављање нових услова ЕМС-а. 

 Остало заштитно зеленило (у зонама плављења, око планираних канала, поред новог 

спортског терена) (З2), планирано је у грађевинском подручју насеља, на земљишту које није повољно 

или је мање повољно за изградњу: због плављења терена (у северозападном делу насеља);  у удолини 

(вододерини) у југоисточном делу насеља, због влажног терена и повременог задржавања или отицања 

воде и већих нагиба на бочним странама долине- где је планирана изградња канала; и поред новог 

спортског терена. У зависности од власништва, земљиште се може користити за пољопривредну 

производњу или извршити озелењавање. У оквиру заштитног зеленила могућа је изградња канала и 

рибњака.  

 Зелене површине у регулацији саобраћајница формиране су дуж државних путева, а 

планирано је њихово формирање у кружној раскрсници и зонама паралелног вођења планираних канала и 

улица.  

 Шуме (Ш); Под шумом се, у смислу Закона о шумама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012.) 

подразумева површина земљишта већа од 5 ари обрасла шумским дрвећем. Шумом се не сматрају 

одвојене групе шумског дрвећа на површини мањој од 5 ари и дрвеће које се налази испод 
далековода и у коридору изграђеног далековода, без обзира на површину. У границама обухвата 

Плана налазе се мањи комплекси шума, на ниским и влажним теренима поред реке Думаче, у 

северозападном делу насеља.  Шуме су приказане према катастарском и фактичком стању према орто 

фото подлози.  

 Пољопривредне површине у атару; Пољопривредне површине у атару чине пољопривредно 

земљиште које обухвата површине намењене пољопривредној производњи, изван планираног 

грађевинског подручја.  
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 Водно земљиште, које чине: 

 Река Думача (IIВ1), која је највећим делом ван обухвата Плана; 

 Мелиорациони канали (IIВ2); Парцеле за изградњу канала су издвојене у поступку 

комасације земљишта, на најнижим теренима, у јаругама и удолинама. Део ових канала још није 

изграђен.  

 Планирана изградња канала (IIВ3); У грађевинском подручју насеља, које није било 

обухваћено комасацијом, нису планирани, нити изграђени канали за одвођење атмосферских вода, које 

повремено угрожавају  обрадиве површине и објекте. Планом су дефинисани коридори за изградњу 

канала на најнижим теренима у насељу; Ови канали заједно са инспекцијском стазом представљају зелене 

и еколошке коридоре насеља.  

 Инфраструктура 
Објекти саобраћајне инфраструктуре:  

 За потребе друмског саобраћаја користиће се деонице државних путева који пролазе кроз 

насеље, као и остале постојеће и планиране саобраћајнице; 

 За поједине правце предложени су оријентациони коридори саобраћајница, које ће се 

дефинисати плановима детаљне регулације; 

 Коридор планиране међунасељске саобраћајнице обележен је по постојећим и планираним 

саобраћајницама и поклапа се са трасом општинског пута О30;  

 Коридор обилазног пута је преузет из планова вишег реда; овај простор се штити од 

изграње, а његова прецизна траса ће се дефинисати планом детаљне регулације; 

 Постојећи атарски путеви, ван грађевинског подручја насеља се задржавају и користиће се 
за приступ парцелама пољопривредног земљишта, изузев дела атарског пута који се планира за потребе 

приступа новом гробљу, па је планирано његово проширење. 

Објекти енергетске инфраструктуре који имају регионални и опште градски значај: 

 Комплекс трафостанице 220/110kV; 

 Главна мерно- регулациона станица (ГМРС). 
 Зидане трафо станице; За потребе изградње нових зиданих трафо станица резервисане су 

две локације: у улицама Нова 1 и Нова 4. 

 Заштита простора-  посебни услови изградње, подручја забрањене и ограничене изградње 
У циљу заштите археолошких локалитета, водотока и инфраструктурних објеката, у оквиру 

планираних зона дефинисана су посебна подручја (делови зона) у којима се због постојећих и планираних 

инфраструктурних објеката и значаја самог терена, Планом прописују посебни усклови изградње, 

изградња ограничава или забрањује. У оквиру целине II то су: 

 Подручја археолошких локалитета на локалитету (1) Улице; Локалитет (2) Врбовац је ван 

обухвата Плана; 

 Заштитна зона (појас) постојећег магистралног разводног гасовода и магистралног 

прикључног гасовода до главне мерно- регулационе станице (ГМРС) (по 30м обострано)- зона 

забрањене изградње; Заштитна зона (појас) гасовода 16 бар (по 4,0м обострано)- зона забрањене 

изградње;  

 Заштитне зоне постојећих и планираних далековода  220 kV (по 25,0м обострано), 110kV 

(по 15м, обострано од осовине крајњег далековода+ 30м између далековода) и 35кV по (по 7,5м 

обострано)  -зоне ограничене изградње; Препорука ЈП „Електромрежа Србије“ је да било који објекат 

буде удаљен минимално 30м од осе далековода напонског нивоа 110 kV, односно минимално 35м од 

осе далековода напонског нивоа 220 kV; 

 Заштитна зона (заштитни енергетски појас) за трансформаторске станице и разводна 

постројења на отвореном: за напонски ниво до 110 kV, износи 10м; за напонски ниво изнад 110 kV, 

износи 30м- зона ограничене изградње; 

 Заштитни појас државног пута I реда  износи 20,0м; У заштитном појасу поред јавног пута 

ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и постављање постројења, 

уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и 

постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу;  

 Земљиште угрожено подземним и површинским водама је означено на основу обиласка 

терена и разговора са мештанима и представницима МЗ, после поплава у мају 2014. године, сателитских 

снимака са Google Earth-а и обухватају земљиште у грађевинском подручју, које је било плављено 

изливањем реке Думаче, подземним водама, као  и атмосферским водама чији су природни токови 

отицања пресечени изградњом саобраћајница и објеката.  

 На затеченим објектима у заштитним зонама и појасевима, ако није другачије наведено за 

сваку зону појединачно, могуће је само инвестиционо одржавање објеката. 

 Подручја  насељских центара 
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Планом се предвиђа формирање новог насељског центра и развој линијских центара.  

 Нови насељски центар ће се формирати на простору око постојеће школе, са западне стране 

државног пута Шабац- Ваљево;  

 Линијски центри ће се формирати са јужне стране државног пута Шабац- Обреновац и дуж 

државног пута Шабац- Ваљево у северном делу насеља; У њима ће се развијати јавни, пословни, 

услужни и комерцијални садржаји, у функцији локалног становништва и транзитног саобраћаја;  

II.1.4. ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ И ОБЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА  
 

II.1.4.1. Државна, градска управа и администрација 

Службе градске управе у Јеленчи (месна заједница и месна канцеларија, градски повереник) 

користе просторије у Дому културе. Потребно је извршити реконструкцију постојећег објекта или замену, 

односно изградњу новог објекта  на постојећој локацији, уз претходно уклањање осталих објеката на 

парцели и решавање имовинско- правних односа са власником стамбеног објекта.  

II.1.4.2. Предшколске установе 

Планира се изградња објекта вртића на к.п.бр. 709 КО Јеленча, поред школе и подстицање 

приватног сектора у овој области (дневни боравак деце-приватни вртићи, играонице). Нови објекти би се 

могли градити у зонама становања, уз услов да су испуњени сви услови који дефинишу ову област, без 

разлике у односу на јавни сектор. Приликом димензионисања потребних површина за оптимално 

функционисање предшколске установе користити норматив од  6,5-7,5 м2  бгп/детету, површину парцеле 

од 10-15 м2/детету (од чега најмање 3 м2 травнате површине. Примењујући наведене параметре, на 

парцели која је опредељена за изградњу вртића може се обезбедити боравак за око 200 деце.  

II.1.4.3. Основно образовање 

Укупна изграђена површина објекта у функцији наставе у основној школи, износи око 350м2, 

што је просечно изграђеног простора 4,90 м2/ученику, а површина комплекса је укупно 3430м2, 

односно око 48,3м2/ученику. Ако се подаци о величини постојећег простора у школи и школском 

комплексу, упореде са уобичајно коришћеним параметрима за димензионисање (8-10м2/уч. изграђеног 

простора и 25-30 м2/уч. слободних површина; -за рад у две смене параметри се удвостручују), може се 

закључити да постојећи капацитети објекта не задовољавају наведене параметре, док слободне 

површине, односно капацитет школског комплекса/ученику, у потпуности задовољава параметре. 
Планира се уређење постојећих зелених површина на школској парцели и обезбеђење 

недостајућих капацитета за одвијање наставе. За проверу димензионисања потребних површина за развој 

основног образовања коришћен је норматив 8-10 м2 бгп/ученику и величину школског дворишта од мин. 

25,0 м2/ученику. Према овим параметрима, тренутно недостаје око 200м2 радног простора у основној 

школи.  

II.1.4.4. Здравствена заштита 
 

II.1.4.4.1. Примарна заштита 

На подручју катастарске општине Јеленча не постоји амбуланта, па становници своје потребе  из 

области примарне здравствене заштите остварују у постојећој омбуланти у суседном насељу Мишар. 

Амбуланта се налази на самој граници КО Јеленча и КО Мишар, у оквиру комплекса Геронтолошког 

центра, а становници Јеленче се сматрају гравитационом популацијом поменуте јединице Дома здравља 

Шабац. 

II.1.4.4.2. Апотекарске установе 

Снабдевање лековима, санитетским и другим материјалом, на подручју Града Шапца и 

приградских насеља, обавља Апотекарска установа Шабац. Осим наведене установе, у Шапцу постоји 

велики број приватних апотека. На подручју катастарске општине Јеленча не постоји ниједна апотека, а 

најближа апотекарска јединица се налази у суседном насељу Мишар, непосредно поред Геронтолошког 

центра и амбуланте Дома здравља.  

II.1.4..4.3. Ветеринарска медицина 

Овај део јавног сектора је у потпуности приватизован. Службу ветеринарске медицине, односно 

пружање услуга амбулантног лечења и теренског рада, на територији обухвата Плана, обавља приватна 

ветеринарска амбуланта. Имајући у виду близину и доступност мреже ветеринарских објеката у граду 

Шапцу, постојећи капацитети задовољавају потребе.  

II.1.4.5. Социјална заштита  

Подручје обухваћено Планом налази се у надлежности Центра за социјални рад "Шабац". Ова 

установа врши социјалну заштиту и обезбеђује социјалну сигурност грађана, те грађани сва своја права 

могу остварити путем њихових служби. 

Планира семогућност развоја ове делатности у зонама и објектима становања и комерцијалних 

површина. Oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa oбeзбeђeњa сoциjaлних пoтрeбa мoгу сe фoрмирaти и 

у свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. 
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II.1.4.6. Верски комплекси и објекти (објекти посебних јавних садржаја) 

Верски објекти се могу градити у зони новог насељског центра и у свим зонама становања, 

уколико задовољавају потребне услове. Општа правила и препоруке за верске објекте треба да омогуће 

складно уклапање ових објеката и комплекса у непосредно окружење, уз поштовање свих других 

критеријума. 

II.1.4.7. Култура 

Објекат Дома културе је лошег грађевинског стања, а у њему се налазе просторије које имају 

различите функције, од којих ниједна није из области културе. Простор Дома културе се користи за 

потребе Месне заједнице, у њему је смештена Месна канцеларија, а у истој просторији и Градски 

повереник. Сала није у функцији. Потребна је реконструкција објекта, уређење паркинг простора и 

уређење зеленила. 

 Планира се: унапређење функционисања постојеће локације објекта културе (за гравитациони 

центар); дефинисање и изградња нових локација уз побољшање равномерне расподеле садржаја и 

објеката; развој ове делатности у зонама и објектима становања, комерцијалних и спортско-рекреативних 

површина (према планској документацији). Могућа је реконструкција Дома културе у постојећем 

габариту. У случају изградње новог објекта или доградње/надзиђивања, обавезно је поштовање 

дефинисаних грађевинских линија.  

II.1.4.8. Спорт и рекреација 

  Пошто преко великог спортског терена на к.п.бр. 1113 КО Јеленча (површине 1,4843ha) 

прелази гасовод до главне мерно- регулационе станице (ГМРС), чији заштитни појас износи 60,0м 

(30+30м обострано) и покрива скоро половину спортског терена, за потребе спорта и рекреације се може 

користити само део терена ван заштитне зоне гасовода.  У делу терена који је ван заштитног појаса 

гасовода, могућа је реконструкција и доградња постојећег објекта или изградња новог, уређење терена, 

подизање заштитног зеленила, обезбеђење паркинг простора и изградња садржаја који ће употпунити ову 

намену.  

Планира се формирање новог спортског терена у близини школе и новог насељског центра на 

к.п.бр. 1157 КО Јеленча, површине 40а. Могуће је уређење овог терена за потребе спорта и рекреације 

у складу са могућностима парцеле. Дозвољена је изградња објеката који су искључиво у функцији 

основне намене спорта и рекреације: спортских терена- игралишта за рукомет, мали фудбал, кошарку, 

тенис, дечјих игралишта, трибина, објекта за свлачионице и активности образовања и здравства у 

функцији спорта, зелених површина и сл. на суседној кп.бр. 1159 КО Јеленча, планирано је остало 

заштитно зеленило (З2), које је у функцији новог спортског терена и у оквиру којег се могу уредити трим 

стазе и други садржаји. 

У оквиру школског дворишта планира се изградња фискултурне сале. Салу за потребе 

школе димензионисати према стандардима и нормативима прописаним за ту врсту објеката. 

II.1.4.9. Комунални објекти и комплекси 

У обухвату овог Плана  не постоји зелена, робна, сточна или пијаца неког другог типа, али се 

ови објекти могу градити на погодним локацијама у насељу. 

Постојеће гробље у Јеленчи, површине 64,90ари, је попуњено и нема услова за ширење на 

постојећој локацији, па је неопходно хитно отварање и уређење новог гробља на новој локацији.  Гробље 

нема пратеће садржаје: капелу, чесму, санитарни чвор, нема услова за паркирање возила нити зелених 

површина, уређених стаза и простора за окупљање, нити постоје просторне могућности за  

 Формирање новог гробља је планирано на к.п.бр. 1271/2, површине 12,96а и 1271/1 КО Јеленча, 

површине 83,86а, укупне површине 96,82а. Парцеле се налазе изван грађевинског подручја насеља, 

јужно од комплекса ТС 220/110kV. Земљиште је на узвишењу, равно је, има приступ на јавни пут и 

удаљено је од најближих стамбених објеката око 210м. Ограничења на овој локацији претстављају: 

постојећи и планирани инфраструктурни објекти који је окружују: постојећа ТС 220/110 kV са 

заштитном зоном (заштитни енергетски појас) од 30м од ограде ТС; коридори постојећих далековода 220 

kV и 110 kV и њихове заштитне зоне ширине 25м (обострано), препоручено од ЕМС-а 35м од осе 

далековода и 15м (обострано), препоручено од ЕМС-а 30м од осе далековода; коридор будуће обилазнице 

око Шапца; заштитни појас државног пута I реда (20м); облик и величина парцела и власништво на 

њима: парцеле су у приватној својини, издуженог облика и велике површине, тако да су испресецане 

наведеним коридорима и заштитним зонама, што онемогућује њихово комплетно коришћење за потребе 

гробља; и трасе постојећих атарских путева који се морају измештати при изградњи планиране 

обилазнице, а њихове будуће трасе се могу дефинисати тек када се буде дефинисла коначна траса 

обилазнице и услови за њену изградњу. 

Према расположивим подацима о броју умрлих у Јеленчи, у периоду 1971-2003.година, 

прорачунат је годишњи просек умрлих, који износи 30,12. Укупна површина новог гробља износи 96,82 

ара. Ако у оквиру ове површине 30% предвидимо за зелене површине, заштине зоне ТС и пратеће 

објекте (приступне саобраћајнице и паркинг простор су планирани ван граница гробља), за гробна места 
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(са размаком између гробних места) ће се користити 70% укупне површине гробља, што износи 67,77 

ари.  
Уколико се за једно гробно место, са припадајућим простором усвоји површина од 8,5м2, и ако се 

настави испољени тренд умирања у посматраном периоду (уз напомену да ће се према процени кретања 

броја становника до 2020. наставити и тренд опадања броја становника  у Јеленчи), годишње је потребно 

обезбедити површину од 256,02м2 за гробна места, што значи да се предметна локација може 

користити најмање наредних 26 година.  
Уколико би се применио стандард за једам гроб, са припадајућим међупросторима од 2,50м х 

1,30м, минимална површина појединачног гробног места би износила 3,25м2  (Д.Тошковић, Увод у 

просторно и урбанистичко пламнирање), тада би годишње требало обезбедити 97,89 м2, за појединачне 

гробове.  У овом случају период коришћења би износио 69 година.  

У обухвату Плана, као и у осталим приградским насељима, сакупљање и одвожење комуналног 

отпада врши ЈКП “Стари град“ Шабац.  

II.1.5. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

II.1.5.1. Саобраћајна инфраструктура 

Графички прилози  број:  9.План нивелације и регулације 1–саобраћај 

    10а.Попречни профили саобраћајница 

    10б.Списак координата осовинских и темених тачака 

    11. План нивелације и регулације 2 –грађевинске линије 

II.1.5.1.1. Друмски саобраћај 

На основу анализе стања и очекиваног друштвено-економског развоја, циљеви које саобраћајни 

систем у оквиру Плана треба да задовољи су следећи: 

 Ефикасно повезивање основне уличне мреже са мрежом државних  путева I и II реда и општинских  

локалних путева; 

 Формирање и развој основне уличне мреже у функцији праћења просторног развоја, уз оптимално 

поштовање постојећих регулација и парцелације; 

 Повећање нивоа безбедности и квалитета превоза кроз обнављање и реконструкцију постојеће мреже. 

У складу са очекиваним растом саобраћајних захтева и динамиком изградње планиран је развој 

друмског саобраћаја. У функцији реализације планираног просторно-функционалног и економског 

развоја подручја плана, предвиђено је подизање нивоа саобраћајне опремљености. Овим планом се 

предвиђа развој уличне мреже која треба да прати планирани размештај активности и становања уз 

оптимално поштовање постојећих регулација и парцелација.  

Решење основне уличне мреже је засновано на допуњеној и реорганизованој постојећој уличној 

мрежи, при чему је вођено рачуна о постављеним циљевима развоја саобраћајног система, постојећој 

планској и урбанистичко- техничкој документацији и планираној организацији становања и активности 

на подручју Плана. 

Табела: Списак саобраћајница које се дефинишу овим планом 

Назив саобраћајнице Ознаке темених и осовинских тачака Ознака 

профила 

саобраћајнице 

Београдска (Државни 

пут Iб реда број 21 и 26) 

Т1-О1-О2-О3-О4-О6-О7-О8-Т3-О10-Т4-О11 2-2,13-13 

Маршала Тита 

(Државни пут Iб реда 

број 21) 

 

О10-Т5 –Т181-Т180-O122-О116-О115-О114-О112-О111-O109-O108-     

О103-О102-О101-О100-О99-Т160-Т121-О98-О97-О95-Т159-О94-

О91-Т145-О89-О88-Т142-Т141-О87-О85-О75-О74-Т102-О68-Т101-

О62 

9-9 

Новопројектована 1 

(општински пут О30, 

други ободни прстен 

према ГУП-у) 

Т87-T88-О51 17-17 

Нова 29 (општински пут 

О30, други ободни 

прстен према ГУП-у) 

О51-Т89-Т90-О89 16-16 

Вожда Карађорђа 

(општински пут О30, 

други ободни прстен 

према ГУП-у) 

О91-О92-Т146-Т153-Т154-T155-Т156-Т157-Т158-О80-Т130-О81-

Т134-Т135-О83 

10-10 

Нова 1 О2-Т6-Т7-Т8-Т9-О12 3-3,4-4 

Нова 36 O6-Т2-О5 11-11 

Нова 35 O8-O9б-О9ц-О9а 6-6 

Колубарске битке O6-T12-О14-О15 1-1 
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Новопројектована 5 O12-Т10-O13-Т11-О16 4-4 

Нова 3 O14-Т13-Т14-Т15-Т16-Т17-О16 4-4;5-5 

Новопројектована 6 O7-Т19-Т18-O17-О16 14-14 

Новопројектована 12 O17-О35 14-14 

Новопројектована 4 O16-Т20-Т21-О18 4-4 

Нова 5 O18-T22-Т23-О34 12-12 

Нова 2 O18-Т24-Т25-О19-Т26-Т27-Т28-Т29-О21-Т30-Т31-Т32 1-1;4-4 

Нова 11 O21-О123 5-5 

Нова 6 O22-T33-T34-Т35-О23 6-6 

Нова 7 Т32-O22-T36-T37-Т38-Т39-О24 1-1;4-4 

Нова 8 O24-О25-Т40-Т41-О26-О27 1-1 

Забранска O20-О27-О28 –О29 1-1 

Новопројектована 3 O19-T44-T43-O32 6-6 

Лењинова O29-О30-T42-О31-О32-T45-O33-Т46-О34О35-Т47-Т48-О122 1-1 

Нова 34 O11-T182-T183-Т184 4-4;5-5 

Новопројектована 10 Т184-T185-Т186-T187-O118 1-1 

Првомајска O116-T175-О117-T176-O118-О121 5-5 

Мишарских јунака Т176-T177-T178-Т179-О119 4-4 

Партизанска O112-T173-Т174-О113 6-6 

Ваљевског партизанског 

одреда 

O115-Т49-О36-Т50-О37-Т51-O38-Т53-Т54-О39-Т57-О40-Т60 1-1;4-4 

Нова 9 O25-Т58- Т59-Т60 1-1 

Нова 10 O26-О28-О30-Т56-О39 1-1 

Немањина О31-Т55 –О38 1-1 

Ужичке републике О33-Т52-О37 5-5 

Новопројектована 2 О41-Т62-Т63-О42-О43 3-3 

Нова 13 О44-Т64-Т65-О114 5-5 

Нова 15 О36-О44-О43 6-6 

Омладинских бригада О43-Т66-Т67-О111 3-3;6-6 

Нова 14 О40-Т61-О41-Т73-Т74-Т75-Т76-О45-О46-Т79-О47-Т81-О48-О49-

Т84-Т85-Т86-О51 

15-15 

Новопројектована 11 О42-Т68-Т69-Т70 1-1 

Нова 4 Т70-Т71-Т72-О102 6-6 

Хајдук Станка О109-Т170-Т171-О110 5-5 

Радничког батаљона О108-Т169-О107-О106 6-6 

Новопројектована 9 О107-О104-Т165 5-5 

Шабачка О105-Т166-Т165 8-8 

Нова 33 О103- О104 7-7 

Жике Поповића О101-Т164-Т163 6-6 

Нова 32 Т162-Т163 5-5 

Проте Смиљанића О100-Т161-Т162 1-1 

Маршала Тита О99-Т78-Т77-О45 4-4 

20 Октобра О46-О98 6-6 

Нова 22 О47-Т80-О97 5-5 

  Нова 37 О95-О96 6-6 

  Нова 23 О48-Т82-Т83-О94 4-4 

  Нова 24 О49-О50 5-5 

  Нова 12 О92-Т147-Т148-Т149-Т150-Т151-Т152-О93 1-1 

  Синђелићева О88-Т143-О90 1-1 

  Новопројектована 13 О51-Т91-Т92-Т93-О52-Т94-О53 15-15 

  Нова 25 О52-Т95-О87 5-5 

  Нова 21 О85-Т140-О86 1-1 

  Милоша Поцерца О75-О53-О54-О55-О56 1-1;6-6 

  Нова 17 О58-О57 6-6 

  Нова 18 О59-О60 6-6 

  Нова 19 Т97-Т98-О61 6-6 

  Нова 20 О54-О55-О58-Т96-О59-Т97 6-6 

  Поп Лукина О74-Т107-О73-Т108-Т109-О72-Т113-Т114-О76-Т127-Т128-Т129-

О80 

18-18 

  Нова 28 О81-Т131-Т132-Т133-О82 6-6 

  Нова 30 О76-Т115-Т116-Т117-Т118-Т119-Т120-Т121-Т122-Т123-О77-О78 1-1 

  Нова 31 О77-Т124-Т125-Т126-О79 1-1 

  Новопројектована 8 О73-Т106-Т105-О69 1-1 
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  Новопројектована 7 О68-Т103-Т104-О69-О70 4-4 

  Нова 16 О70-Т112-О72 1-1 

Нова 27 О70-Т111-Т110-О71 4-4 

  Гробљански пут О62-Т99-О63-О64-О65-Т100-О66-О67 6-6;19-19 

У оквиру граница предметног Плана генералне регулације пролази планирани коридор будуће 

обилазнице око Шапца. Обилазница је дефинисана само просторним планом града Шапца и за њу није 

рађена посебна планска или пројектна документација. Коридор будуће обилазнице се укршта са трасом 

државног пута Iб-21 код око 70+932 до 70+982 км. 

Уколико постоје или се планирају поједине зоне са великом фреквенцијом саобраћаја уз државни 

пут, планирати даљу разраду плановима нижег реда ради ближег дефинисања прикључења тих зона. 

Планирати смањење учесталости броја саобраћајних прикључака на државном путу, у оквиру граница 

плана, у складу са важећим законима, правилницима, прописима и стандардима из ове области. 

 Укрштаји будуће обилазнице око Шапца са трасама државних путева неће се решавати овим 

Планом генералне регулације, већ ће се исти разрађивати посебном планском и пројектном 

документацијом. Приликом планирања новог и реконструкција постојећих саобраћајних 

прикључака на државне путеве, водиит рачуна о следећем: 

 предвидети реконструкцију, односно проширење државног пута првог реда на 7.70 м, односно на 7.00 

м (са издигнутим ивичњацима);  

 полупречници лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила које ће 

користити предметне саобраћајне прикључке; 

 укрштај мора бити изведен под правим углом (управно на пут);  

 просторне карактеристике терена; 

 зоне потребне прегледности; 

 адекватно решење прихватања и одводњавања површинских вода, уз усклађивање са системом 

одводњавања предметног пута;  

 обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу,  

 елементи пуита и раскрснице (полупречник кривине, радијуси окретања и др.) морају бити у складу 

са Законом о јавним путевима („Сл.гл.РС“, бр.101/05 104/201) и Правилником о условима које са 
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута .   

II.1.5.1.1.1. Услови за изградњу саобраћајних површина 

 Саобраћајну инфраструктуру и капацитете реализовати на основу пројектне документације, уз 

поштовање одредби: Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005), техничким 

упутствима за пројектовање саобраћајница у градовима и осталим техничким прописима и нормативима, 

за путну и уличну мрежу у оквиру граница грађевинског подручја.  

 Обавезно је поштовање услова приступачности дефинисаних Правилником о техничким 

стандардима 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); 

 Темене и осовинске тачке, попречни профили, елементи кривина и нивелациони елементи дати 

су на графичком прилогу број  9. „План нивелације и регулације 1- саобраћај», Р 1:5000. Списак 

координата темених и осовинских тачака дат је у графичком прилогу број 10.б.  

 Приликом планираних реконструкција постојећих раскрсница и дефинисања нових решења на 

државном путу кроз пројектну документацију, водити рачуна о следећем: 
-Ширина државног пута IБ реда је минимално 7,70 м, односно 7,10 м (са издигнутим ивичњацима); 

-Водити рачуна о планираном броју возила која ће користити саобраћајне прикључке;  

-Полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила која ће 

користити предметне саобраћајне прикључке; 

-Водити рачуна о рачунској брзини на путу; 

-Просторним карактеристикама терена; 

-Зонама потребне прегледности; обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу; адекватно 

решити прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања 

предметног пута; 

-Саобраћајном анализом размотрити потребу увођења додатне саобраћајне траке за лева скретања са 

државног пута, као и дужину истих у односу на рачунску брзину пута и број возила; 

 Утврђује се заштитни појас и појас контролисане градње, у складу са чланом 28, 29. и 30. Закона о 

јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05) тако да објекти високоградње морају бити 

удаљени најмање 20,0 м од ивице земљишног појаса државног пута IБ реда, уз обезбеђење приоритета 

безбедног одвијања саобраћаја на предметном државном путу, осим ако то није другачије утврђено 

Планом генералне регулације. Ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају 

прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. 

Динамички саобрааћај 

 Задржава се постојећа регулација државних путева IБ реда број 26 и 21 (чије трасе се поклапају 

са трасама улица: Београдска и Маршала Тита), као и свих постојећих саобраћајница, које припадају, 



 39 

по функционалном рангу, примарним саобраћајницама, изузев на деоницама где не задовољава 

планирани профил. Пешачки саобраћај водити преко тротоара минималне ширине 1.5м. Коловозну 

конструкцију димензионисати за тежак саобраћај (транспорт теретних возила).  

 Попречни нагиб коловоза јавних путева и улица друмског саобраћаја је  двостран и износи 2,5%. 

 Сви јавни путеви и улице друмског саобраћаја су са завршним – хабајућим слојем од асфалта. 

 Правила за коришћење површина и изградњу објеката саобраћајне инфраструктуре:  

-сви јавни путеви на планском подручју се граде по важећим прописима, уз примену одговарајућих 

техничких стандарда;  

-у постојећим насељима регулације улица се задржавају осим ако постоје потребе за променом као што су 

побољшање саобраћајног решења, инфраструктуре, нивелације и др;  

-на постојећим путевима примарне путне мреже, тамо где је то потребно, неопходно је извршити 

ревитализацију и модернизацију техничко-експлоатационих карактеристика;  

-изградњом  дела пута или путног објекта не сме се нарушити континуитет трасе тог пута и саобраћаја на 

њему; 

-дуж јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано одвођење 

атмосферских  вода;  

-одводњавање површинских вода врши се слободним падом према риголама, односно према улици са 

минималним падом од 2,5%; 

-приликом планирања нових или реконструкције постојећих улица, требало би обезбедити улично 

зеленило (пожељно двострано), тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност 

саобраћаја;  

-путеви трајног карактера, који се граде и уређују за потребе пољопривредне и шумске привреде, могу се 

користити и за потребе локаланог саобраћаја;  

 Правила грађења и уређења некатегорисане путне мреже: 

-ван изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1,5 m са тврдим застором; 

-све подземне инсталације се, по правилу, постављају у појасу регулације;  

Стационирани саобраћај  

 Паркинге за путничка возила пројектовати са димензијама једног паркинг места 2,5x5,0m, од 

савремених коловозних конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о потребном броју паркинг 

места за возила особа са посебним потребама (најмање 5% од укупног броја, али не мање од једног 

паркинг места), њиховим димензијама (минималне ширине 3,50m) и положају у близини улаза у 

објекте, посебно објекте јавних намена, а у складу са Правилником о техничким стандардима 
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); 

 Свака реконструкција или нова изградња  условљена је обезбеђењем потребног броја паркинг места, у 

зависности од намене објекта, који би требало обезбедити на сопственој грађевинској парцели. Уважити 

карактеристике микролокација, односно, положај прилаза, пролаза, башти, киоска.... 

 Паркинг места обележавати белим линијама дебљине 10,0 cm. Места резервисана у складу са 

одлукама општинских орагана и за инвалиде потребно је обележити жутом бојом дебљине 10,0 cm и 

адекватним знаком. 

 Забрану паркирања или дозвољено паркирање обележити адекватним саобраћајним знаком. 

Пешачки и бициклистички саобраћај:  

 Пешачке стазе и тротоари морају бити обавезно физички издвојене у посебне површине које су 

заштићене од осталих видова моторног саобраћаја;  

 Минимална ширина тротоара за мимоилажење пешака је 1,2 m, а за мимоилажење 

инвалида са помагалима је 1,8 m;  

 Минимална ширина једносмерне бициклистипке стазе је 1,0 m, а двосмерне 2,0 m.  

 Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила  саобраћајница, осим 

колско-пешачких пролаза, физички издвојене и заштићене од осталих видова моторног саобраћаја. 

 Приликом изградње бициклистичких и пешачких стаза поред државног пута узети у обзир 

следеће: 

-Изградњу планирати са адекватном – стандардима утврђеном грађевинском конструкцијом; 

-У складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. Гласник РС“, бр. 41/09); 
-Са удаљењем слободног профила бициклистичке и пешачке стазе од ивице коловоза предметног пута од 

1,50 м (ширина банкине пута); 

-Са размотреним и пројектно разрешеним свим аспектима коришћења и несметаног приступа 

бициклистичкој и пешачкој стази од стране инвалидних и хендикепираних особа; 

Правила за постављање инсталација поред  и испод државних путева: 

 У заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима 

(„Сл.гласник РС“, бр. 101/05), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод, 

железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, 
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постројења и сл. по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи 

саобраћајно-техничке услове. 

 Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви-

својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води као корисник или правни 

следбеник корисника. 

 Водити рачуна о двостраном проширењу државног пута на пројектовану ширину и изградњи 

додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње додатних 

раскрсница. 

 Траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод јавног 

пута. 

 Укрштање са јавним путем предвидети искључивио механичким подбушивањем испод трупа пута, 

управно на пут, у прописаној заштитној цеви. 

 Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила 

пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 м са сваке стране. 

 Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне 

цеви износи 1,50м. 

 Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег 

или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 м. 

 Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на 

растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као 

и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 м од највише коте коловоза до ланчанице, при 

најнеповољнијим температурним условима. 

 Уколико се инсталације паралено воде, морају бити постављене минимално 3,00 м  од крајње тачке 

попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) 

изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза. 

 На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести 

адекватна заштита трупа државног пута. 

 Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз 

јаркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта. 

 За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) 

потребно је обратити се ЈП «Путеви Србије» за прибављање услова и сагласности за израду пројектне 

документације, изградњу и постављање истих, у складу са чланом 14. Закона о јавним путевима 

(„Службени гласник РС“, број 101/05) и чланом 133. став 14. Закона о планирању и изградњи («Службени 

гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 
– одлука УС РС и 54/13 - решење УС РС, ).  

II.1.5.1.2. Услови за изградњу железничке инфраструктуре 

На основу развојних планова „Железнице Србије“ као и према Просторном плану Републике 

Србије (Службени гласник РС, бр.88/10) планира се: 

 Задржавање постојећег индустријског колосека; 

 Изградња нове једноколосечне пруге Београд-Обреновац-Шабац; Значај ове пруге је у бољем 

повезивању Београда са Обреовцем и Шапцем; За развој железнице на овом подручју потребно је 

предвидети изградњу потребних колосека као и све остале неопходне железнничке  инфраструктурне 

капацитете;  

 Постојеће индустријске колосеке је потребно водити тако да се омогући приступ самим колосецима 

ради одржавања, као и безбедно одвијање саобраћаја; Места укрштања друмске саобраћајнице и 

индустријских колосека потребно је обезбедити тако да се омогући безбедно одвијање саобраћаја на 

индустријским колосецима и на путу, а у складу са важећим прописима на железници;  

 Железница задржава сво земљиште на којем има право коришћења, као и коридоре свих раније 

укинутих пруга са циљем обнове уз претходно утврђену оправданост.    

Услови за изградњу железничке инфраструктуре 

 Трасу једноколосечне железничке пруге Београд - Обреновац – Шабац пројектовати и градити у 

складу са одредбама Закона о железници („Сл. гласник РС“, бр. 45/13), Закона о безбедности у 

железничком саобраћају („Сл. лист СРЈ“, бр. 60/98 и 36/99) и другим прописима који важе на 

железници. 

 На основу Закона о железници, Закона о безбедности у железничком саобраћају, Правилника који 

важе на железници и расположиве документације услови “ Железнице Србије” ад су следећи:  

-Одредбе Закона о железници којима се утврђује изградња, реконструкција, моденизација, одржавање и 

заштита железничке инфрастрктуре сходно се примењују и на индусријску железницу.  

-Индустријски колосек јесте железнички колосек који се прикључује на јавну железничку 

инфраструктуру у станици и служи за допремање и отпремање робе за власника, односно носиоца права 

коришћења тог колосека.  
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-Железничко подручје је земљишни простор на коме се налазе железничка пруга, објекти, постројења и 

уређаји који непосредно служе за вршење железничког саобраћаја, простор испод мостова и вијадуката, 

као и простор изнад трасе тунела.  

-Железничка инфраструктура обухвата: доњи и горњи строј пруге, објекте на прузи, станичне колосеке, 

телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна, електроенергетска и остала постројења и 

уређаје на прузи, опрему пруге, зграде железничких станица са припадајућим земљиштем и остaле 

објекте на железничким службеним местима који су у функцији организовања и регулисања железничког 

саобраћаја са земљиштем које служи тим зградама, пружни појас и ваздушни простор изнад пруге у 

висини од 12м, односно 14м, код делековода напона преко 220 кV, рачунајући од горње ивице шине. 

Железничка инфраструктура обухвата и изграђени путни прелаз код укрштања железничке 

инфраструктуре и пута изведен у истом нивоу са обе стране колосека у ширини од три метра рачунајући 

од осе колосека, уклјучујући и простор између колосека када се на путном прелазу налази више колосека.  

-Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8 м, у насељеном месту 6м, 

рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14м. 

Пружни појас обухата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница, путних 

прелаза и слично) који обухвата све  техничко – технолошке објекте, исталације и приступно-пожарни 

пут до најближег јавног пута.  

-Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25 м, рачунајући од осе 

крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета 

инфраструктуре.  

-Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100м, рачунајући од осе 

крајних колосека. 

-У инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, изузтено се могу градити објекти који нису у 

функцији железничког саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се 

издају у форми решења, и уколико је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом локалне 

саоуправе која прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи прописане мре заштите тих објеката.  

-У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за 

осветљавање, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, тремвајски и тролејбуски контактни 

водови и постројења, канализације и цевоводи и други видови и слични објекти и постројења на сонову 

издате саласноти упављача инфраструктуре, којас е издају у форми решенја.  

-У железничком подручју у зони грађевинских објеката као што су железнички мостови, вијадукти и 

тунели на удаљености не мањој од 8м од спољне ивице носача моста,спољне ивице портала тунела могу 

се изузетно градити и објекти који нису у функцији железничког саобраћаја, а испод доње ивице 

грађевинске конструкције моста и бијадукта могућа је изградља објекта не ближе од 3 м, а на основу 

сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења.  

-Објекти као што су: рудници, каменоломи, кречане, циглане, индустријске зграде, постројења и други 

слични објекти не могу се градити у заштитном пружном појасу ближе од 50 метара рачунајући од осе 

крајњег колосека.  

-У инфраструктурном појасу забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и изливање отпадних вода.  

-Не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови, извори јаке светслости или било који предмети и 

справе које бојом, обликом или светлошћу смањују видљивост железничких сигнала или које могу довсти 

у забуну раднике у вези значења сигналних знакова.  

-Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом је могуће 

планирати пдо углом о 900, а изузетно се може планирати под углом не мањим од 600. Дубина укопавања 

испод железничке пруге мора износити минимум 1,80 метара, меренo од коте горње ивице прага до коте 

горње ивице заштитне цеви цевовода (продуктовода).  

-Могуће је планирати друмске саобраћајице паралелно са пругом али тако да размак између железничке 

пруге и пута буде толики да се између њих могу псотавити сви уређаји и постројења потребни за 

обављање саобраћаја на прузи и путу, стим да износи најмање 8 метара рачунајући од осовине најближег 

колосека до најближе тачке горњег строја пута.  

-Пре дефинисања саобраћајница у предметном плану, потребно је се за сваки планиран укрштај градске и 

железничке инфраструктуре појединачно, прибави сагласност „Железнице Србије“ ад, што је у складу са 

чланом 49. Закона о железници који гласи:  „Железница Србије“ ад одређују место укрштања пута и 

пруге у складу са условима за  уређење простора и условима за безбедност саобраћаја, у споразуму са 

управљачем некатегорисаних путева“.  

-При изради техничке (пројектне) документације за градњу објеката у заштитном пружном појасу као и 

за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и 

електроенергетски каблови и друго) инвеститор осносно његов пројектант је дужан да од „Железнице 

Србије“ ад, Сектора за стратегију и развој, прибави услове за пројектовање и сагласност на пројектну 

документацију за градњу у заштитном појасу у коридору железничке пруге, а у складу са Законом о 

железници (Службени гласник РС број 45/2013) и Законом о безбедности у железничком саобраћају 

(Службени лист СРЈ број 60/98). 
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II.1.5.1.3. Речни (водни) саобраћај 

КО Јеленча се граничи са реком Савом, која представља међународни пловни пут.  

II.1.5.1.4. Ваздушни саобраћај 

 У оквиру целине I могућа је изградња хелиодрома.  

II.1.5.2. Водопривредна инфраструктура 

Графички прилози број:    12.План водовода 

13.План канализације  

14.План водопривредних објеката 

II.1.5.2.1. Водовод 

Условима од интереса за израду  Палана детаљне регулације „Јеленча“-  ЈКП „Водовод-Шабац“, 

Р-99-14 од 25.04.2014.године,  Мишљењем –ЈВП „Србијаводе-ВПЦ“Сава-Дунав“-Београд, бр.4924/1 од 

21.11.2014.године као и Претходном документацијом, дефинисани су услови  и мере на унапређењу 

система  водоснабдевања у насељу Јеленча.Стратегија  развоја снабдевања водом Града Шапца и насеља 

Јелнча и изградња  водоводне мреже,  успостављена је још пре  20  година, кроз: 

- „Генерално пројекат снабдевања водом општине Шабац до 2020  године“-Институт за водопривреду 

„Јарослав Черни“ , Београд, 1998.године; 

-  „Иновирани генерални пројекат снабдевања водом општине Шабац“-Институт за  водопривреду 
„Јарослав Черни“ , Београд , 2003 године; 

-  „ Претходна студија оправданости  са Генералним проејктом  снабдевања водом  насеља општине 
Шабац“,Беоинжењеринг „ , Београд ,2008 године; а спроводи се сукцесивно и у  контитету, а у складу са 

економским могућностима. 

             За све улице које постоје на терену преузети су  раније урађени  урбанистички пројекти за 

изградњу  дистрибутновног водовода (тачан назив УП наведен је у тачки II.3.4. Постојећа планска и 

урбанистичко- техничка документација – став према стеченим обавезама. 

Планом генералне регулације  „Јеленча“, у новопројектованим улицама насеља Јеленча, 

дефинисани су коридори  планираних  инсталација   водовода и њихов  минимални  профил. Дати 

коридори  ће накнадно бити  разрађени кроз посебне урбанистичке пројекте када се  за то укаже потреба. 

Коридори планираних инсталација водовода, могу се кроз урбанистичке пројекте кориговати, уколико се 

за то касније  укаже потреба. 

За инсталације водовода које су обрађене урбанистичким пројектима, а  којима је траса  

инсталације водовода  дефинисана координтама  државне  геодетске мреже, грађевинска дозвола ће се 

издавати на основу  важећих  урбанистичких пројеката. Завршетак изградње  водоводне мреже у 

предметном  насељу, планира се до  2016-те године. 

II.1.5.2.2. Канализација и каналска мрежа 

Фекална  канализација  
Условима од интереса за израду Палана детаљне регулације „Јеленча“-  ЈКП „Водовод-Шабац“, 

Р-99-14 од 25.04.2014.године,  Мишљењем –ЈВП „Србијаводе-ВПЦ“Сава-Дунав“-Београд, бр.4924/1 од 

21.11.2014.године као и Претходном документацијом , дефинисани су услови  и мере на унапређењу 

система  фекалне  канализације у  насељу Јеленча. 

Стратегија  развоја  канализационе мреже  Града Шапца,  и насеља Јеленча успостављена је још 

пре 20 година, кроз: 

- „Генералним пројектом одвођења  и пречишћавања  фекалних индустријских и атмосферских вода са 
подручја ГУП-а града“- „Енергопројект - Београд“,1998-1999 године; 

- Идејним пројектом Централног посторојења за пречишћавање комуналних и индустријских  отпадних 

вода града Шапца“ (ЦППОВ) ,“Енергопројект-Београд“,1998-1999.година; 
- „Генералним пројектом постројења за пречишћавање комуналних и индустијских  отпадних вода 

насеља општине Шабац“- „Водо-инжењеринг“,Београд 2006.године;  

- „Иновираног Идејног пројекта Централног пшостројења за пречишћавање комуналних и индустријских 
отпадних вода града Шапца ( ЦППОВ)-„Енергопројект- Београд“, 2005.године; 

 а спроводи се сукцесивно  у континуитету, у складу са   економским могућностима.   

У постојећим улицама у којима фекална канализација није изведена, као и у    новопројектованим  

улицама, неопходна  је разрада трасе, кроз израду урбанистичких пројеката за изградњу фекалне 

канаизације. 

ПГР-ом  „Јеленча “, дефинисани су коридори за изградњу  инсталација фекалне канализације, 

основна техничка концепција преузета из Генералног пројекта – смер пада колектора, минимални профил 

цеви, као и оријентационе локације планираних шахтних канаизационих црпних станица , са њиховим 

основеним  карактеристикама. Коридори  планираних инсталација канализације, могу се уколико се за то 

укаже потреба, касније  кроз урбанистичке пројекте кориговати. 

Атмосферска   канализација  

Условима од интереса за израду  Палана детаљне регулације „Јеленча“-  ЈКП „Водовод-Шабац“, 

Р-99-14 од 25.04.2014.године,  Мишљењем –ЈВП „Србијаводе-ВПЦ“Сава-Дунав“-Београд, бр.4924/1 од 
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21.11.2014.године као и Претходном документацијом, дефинисани су услови  и мере на унапређењу 

система  за евакуацију атмосферских вода у насељу Јеленча. 

У насељу Јеленча, атмосферска вода се свакуише једним мањим делом атмосферском 

канализацијом, већим делом постојећим водопривредним  каналима за евакуацију атмосферске воде и 

природним  вододеринама, који се уливају у водотоке: реку Думачу  све до крајњег реципијента   реке 

Саве. 

Примарна  мрежа за евакуацију атмосферске воде, састоји се од: 
-атмосферског колектора, у равничарској зони насеља  Јеленча (улица  Београдска) профила ПЕø500 mm, 

до реципијента реке Саве; 

-мреже водопривредних канала: Трљача (Липар), Липар (Бајановац), Воденице (Врбовац 2), Врбовац, 

поток Мрмољац, канали Липовица 2, Липовица 3, Липовица 5 (Бајановац), Липовица 6 (Дуго Поље) и  

Липовица (Бајановац 1); Називи постојећих канала ван заграде, преузети су из Катастра непокретности, 

док су називи у заградама преузети из терминологије ЈВП“Сава“-Београд. 

Крајњи реципијент атмосферских вода  је река  Сава, преко  реке Думаче и  Церског ободног  

канала.  

  Како би се систем евакуација атмосферских вода унапредио, у постојећим и новопројектованим 

улицама, предвиђена је уградња „отворених“ канала -  ригола , којима ће се  атмосферска вода евкуисати 

до већих  земљних канала, вододерина или колектора атмосферске канализације. 

Осим тога, планира се и изградња нових канала за евакуацију атмосферских вода и то : 

- канал Нова Трљача( Липар), уз улице Новорпројектована 5 и Новопројектована 6, који представља 

продужетак канала Трљача у дужини од 330,0m, са  истом ширином за формирање парцеле  од 13,0 m 

(канал ширине дна  1,0m  и нагиба косина 1:1,5  + котролна стаза  минималне ширине 4,5m). Траса 

планираног канала, дефинисана је у простору индиректно растојањима од регулулационе  линије улице, 

која је дефинисана у простору осовинским тачкама (“план нивелације и регулације 1“); 

- канал Нова Трљача( Липар), уз улицу Новопројектована 12, који представља продужетак канала Трљача 

у дужини од 177,0m, са   ширином за формирање парцеле  од 10,0 m (канал ширине дна  1,0m  и нагиба 

косина 1:1,5 + котролна стаза минималне ширине 4,5m). Траса планираног канала, дефинисана је у 

простору индиректно растојањима од регулулационе линије улице, која је дефинисана у простору 

осовинским тачкама (“план нивелације и регулације 1“)  ; 

- канал Нови Липар (Бајановац), представља прдужетак истоименог канала  и спаја га са постојећим 

каналом Липовица 5. Нови канал прати постојећу вододерину, а дефинисан је у простору геодетским 

координатама осовинских  тачака (S1-S15) каналског коридора  у државној геодетској мрежи, чији списак 

је саставни део графичког прилога “план водопривредних објеката“; 

- канал Нови Врбовац, представља прдужетак истоименог канала  и спаја га са постојећим каналом 

Липовица. Нови канал дефинисан је у простору геодетским координатама осовинских  тачака (S16-S21) 

каналског коридора  у државној геодетској мрежи, чији списак је саставни део графичког прилога “план 

водопривредних објеката“; 

Сакупљање и евакуација атмосферских вода у улицама, обављаће се каналетама- ригоалама и 

којима ће се евакуисати  до  реципијената: отовредних травнатих  канала, река или  атмосферских 

колектора. 

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. 

Остале активности  и мере  на заштити од површински  вода 

Обзиром да  сваке године  у периодима  високих водостаја реке Саве и ЦОК-а, долази до 

изливања реке Думаче, услед успора који се  јавља у зони њеног ушћа у ЦОК. Како би се у будућности 

спречиле поплаве у овој зони, неопходно је: 

- на свим каналима који се уливају у реку Думачу, изградити изливне грађевине са жабљим поклопцима 

(тако да се не могу демонтирати и украсти), како  би се  спречило  враћање воде из Думаче у ниже делове 

насеља;  

-реконструисати постојећи насип уз реку Думачу, повећати ширину корита и подићи коте одбрамбених 

насипа, како  би се  заштитило околно земњиште од изливања; 

-размотрити изградњу бујичне ретензије негде узводно на реци Думачи, како би се ублажио поплавни 

талас; 

-испоштовати  заштитне зоне водотока и канала, како у зонама  грађевинских реона, тако и ван њих; 

-при укрштању планираних инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати следећи 

критеријуми: 

 Објекте  водити кроз заштитне цеви, тако да горња ивица заштитних цеви мора бити на мин.1,5м 

испод нивелете дна нерегулисаних водотока и 0,8-1,0м испод нивелете регулисаних водотока; 

 У зонама регулисаних водотока и мелиорационих канала, растојање грађевинску линију нових 

објеката  од парцеле канала, не сме бити мање од 5,0м; 
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II.1.5.3. Електроенергетска инфраструктура 

У наредном периоду планирана је изградња далековода :110кV за ТС 110/20kV “Шабац 11“ и 

за ТС 110/20kV “Шабац 13“ (оријентациона траса је дата у графичком прилогу број 19), водова 20кV 

(подземних и надземних) и трафо-станица 20/0,4кV. Локације планираних нових трафо-станица 

20/0,4кV приказане су у графичком прилогу бр. 15 План електро мреже; За 4 нове зидане трафо 

станице су одређене локације и то: “Думача 6“, “Думача 7“, “Думача 8“и „Јеленча 13“, док су за 
стубне трафо станице дате орјентационе локација. Од планиране трафо-станице 20/0,4кV „Думача 6“ 

до будућег разводног постројења 20kV у трафо-станици 35/10кV “Думача 3“, поставити подземни кабл 

20кV, у заједнички ров са постојећим кабловима 35кV и 10кV.  

Од постојеће трафо-станице 10/20/кV “Јеленча 5“ до постојеће трафо-станице 10/20/кV “Думача 

2“ поставити подземни кабл 20кV који ће електричном енергијом снабдевати планиране трафо-станице 

20/0,4кV. У графичком прилогу су дефинисане локације постојећих и планираних трафо станица. У 

зависности од потреба корисника електричне енергије, могућа је изградња нових трафо станица, чије 

локације нису дефинисане Планом, а биће накнадно дефинисане, на начин утврђен у  „смерницама за 

спровођење плана“, тачка II.3.5. „Инфраструктурне мреже и објекти“.  

Од планиране трафо-станице 20/0,4кV “Јеленча 7“ до планиране трафо-станице 20/0,4кV 

„Јеленча 12“ изградити далековод 20кV са ниско-напонском мрежом на заједничким бетонским 

стубовима минималне висине 12,0м.  

Од постојеће трафо-станице 10/0,4кV  “Јеленча 1“ до планираних трафо-станица 20/0,4кV 

“Јеленча 10“ („Вожда Карађорђа“), “Јеленча 11“ („Поп Лукина“) и до постојеће трафо-станице 

10/20/0,4кV “Јелeнча 3“ изградити далековод 20кV са ниско-напонском мрежом на заједничким 

бетонским стубовима минималне висине 12,0м. Изградити зидану  или монтажно-бетонску трафо-

станицу 20/0,4кV “Живановић“ („Јеленча 7“).   

Планирану трафо-станицу 20/0,4кV “Думача 8“ електричном енергијом снабдети са постојећег 

подземног кабла 20кV, од будуће трафо-станице 110/20kV “Шабац 1“ („Зорка 1“).  

У простору регулације улице Маршала Тита (пут Шабац-Ваљево) планиран је коридор за 

постављање подземних електроенергетских каблова 20кV и 0,4кV ширине максимално 1,0м. Подземни 

електроенергетски кабл 20кV би се поставио од будућег разводног постројења 20кV у  

постојећој трафо-станици 35/10кV “Шабац 3“ („Думача“). Подземне електроенергетске каблове поставити 

у земљани ров на дубини минимално 0,8м, а надземне (ваздушне) водове на минимално 1,0м од 

регулационе линије у простор регулације улица.                

Водовe 35кV и 10кV као и трафо-станице 35/10кV и 10/0,4кV постепено заменити трафо-

станицама 20/0,4кV и разводним постројењем 20кV. 

 Заштитна зона у којој није дозвољена изградња грађевинских објеката и засад биљки за: 

далековод 220кV износи 50м (25,0м+ 25,0м);  далековод 110кV износи 30м (15,0м+15,0м); далековод 

35кV износи 15м (7,5м+7,5м); далековод 20кV износи 10,0м (5,0м+5,0м); далековод 10кV износи 9,0м 

(4,5м+4,5м). 

У постојећим коридорима далековода и трансформаторских станица могу се радити 
санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности, због потреба интервенција и 

ревитализације електроенергетског система буде неопходно, а не може бити сагледано у време доношења 

Плана. 

II.1.5.4. Употреба обновљивих извора енергије 

Република Србија има природне погодности и добар потенцијал за производњу енергије из 

обновљивих извора, што би могло да допринесе смањењу увозне зависности земље и умањи штетне 

ефекте стаклене баште. У обновљиве изворе енергије (ОИЕ) чији потенцијал постоји у Републици 

Србији спадају: енергија биомасе (укључујући биогас и биогориво), енергија малих хидроелектрана, 

енергија сунца, енергија ветра и геотермална енергија. Сваки од ових извора има своје специфичности и 

услове под којима је њихово коришћење економски оправдано. Осим тога, постоје посебне погодности и 

потребе за њихово организовано коришћење у тзв. децентрализованој производњи топлотне (сагоревањем 

биомасе, коришћењем геотермалне енергије и сакупљањем сунчевог зрачења) и електричне енергије 

(изградњом малих хидроелектрана - снаге до 10 МW и ветроелектрана, као и коришћењем фотонапонских 

(PV) система. Битна карактеристика обновљивих извора енергије је да су то чисти, еколошки 

прихватљиви извори енергије, који значајно доприносе смањењу загађења животне срeдине (ваздуха, 

воде и земљишта).  

Планом се дефинишу општи услови коришћења обновљивих извора енергије на подручју КО 

Јеленча и то: 

Соларнa енергијa  

 Пасивни соларни системи:  Дозвољава се доградња стакленика, чија се површина не рачуна код 

индекса изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се побољшава енергетска ефикасност 

објекта. Код објекта свих намена на фасадама одговарајуће оријентације дозвољава се доградња 

стакленика и примена осталих пасивних система-ваздушних колектора;  
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 Активни соларни системи ван грађевинског подручја: Соларни системи (соларни колекторски 

систем или систем са фотонапонским панелима) за сопствене потребе и комерцијалну производњу 

енергије могу се постављати ван грађевинског  подручја: на земљи и на објектима (стакленика и 

пластеника и др.); на кровним површинама и фасадама објеката у функцији примарне пољопривредне 

производње; на воденим површинама рибњака и др. Соларни системи за комерцијалну 

производњу електричне и/или топлотне енергије могу се градити на пољопривредном земљишту 6. 

класе и ниже (према Закону о пољопривредном земљишту, „Сл.гласник РС“, бр.  62/2006, 65/2008 – и 

др. Закони и 41/2009), трстици и пашњаци.  

 Активни соларни системи у грађевинском подручју:  

-Соларни системи за сопствене потребе могу се постављати: у зонама породичног и руралног 

становања– на кровним површинама и фасадама главног, помоћног, економског објекта и сл.; дозвољава 

се постављање соларних система на објектима пословања, пословања са становањем, спорта и 

рекреације, туристичким објектима, објектима јавне и других намена – на кровним површинама и 

фасадама објеката, где просторно-технички услови то дозвољавају; на постојећим и планираним 

објектима дозвољава се постављање соларних система на препустима у форми ограде или 

надстрешнице; на планираним објектима фасадни елементи могу бити изграђени од блокова са 

интегрисаним соларним панелима; на објектима под заштитом, соларни системи се могу постављати само 

уз сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе; и др.; на терену грађевинских парцела 

стамбених и пословних (привредних) намена, за сопствене потребе;  

-Соларни системи за комерцијалну производњу електричне и/или топлотне енергије могу се 

градити у грађевинском подручјуи то: 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.  

    
http://www.solarna-tehnologija.com/sunceva-energija/montaza-solarnih-panela/ 

Соларне електране се састоје од низа фотоелектричних панела (модула) чија је основна сврха 

конвертовање сунчеве енергије (фотона) у електричну енергију. Електрична енергија ниско напонског 

реда, добијена из повезаних модула, се преноси кабловима до инветорских тачака (станица) где се врши 

подизање напона и прилагођавање техничким условима како би се соларна електрана прикључила на 

електроенергетску мрежу.  

Панели са фотоелектричним модулима се постављају на металним шиповима, у паралелним 

редовима. Контејнери са трансформаторима постављају се на бетонска постоља, уз обавезу обезбеђења 

локације опремом и инсталацијама за могуће акциденте, првенствено за санитарно безбедно прикупљање 

ТС уља у случају хавариског изливања. Технички елементи постројења соларне електране који се односе 

на: осветљење постројења, посебних објеката и прилазног пута, систем надзора и узбуњивања, систем 

заштите од пожара и других акцидената, заштиту од атмосферског пражњења, систем управљања и 

надзора решаваће се кроз пројектну документацију, а у складу са техничким правилима, интерним 

стандардима и прописима испоручиоца опреме.  

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:  

 постројења за производњу електричне и топлотне енергије из биомасе или у комбинацији са другим 

ОИЕ могу се градити у грађевинском подручју у оквиру радне зоне 

 постројења за производњу електричне и топлотне енергије из биомасе или у комбинацији са другим 

ОИЕ могу се градити ван грађевинског подручја, на пољопривредном земљишту 6. класе и 

ниже, трстицима и пашњацима.  

Енергија ветра  

Појединачни стубови са ветрогенераторима мањих снага (до 10 kW) могу се постављати 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.  

 

 

 

http://www.solarna-tehnologija.com/sunceva-energija/montaza-solarnih-panela/
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II.1.5.5. Електронске комуникације 

II.1.5.5.1. Фиксна телефонија 

Развој телекомуникационог система фиксне телефоније у планираном периоду заснива се на 

модернизацији постојећег система и на изградњи нових објеката (приступне мреже, уређаја и опреме), 

који ће омогућити континуирано, квалитетно и поуздано пружање услуга фиксне телефоније и пружање 

широкопојасних услуга (дигиталне претплатничке линије СДСЛ и АДСЛ, интернет протокол, дигитална 

телевизија, телевизија по интернет протоколу итд.). При томе су испоштовани циљеви, стандарди и 

смернице који су дефинисани Стратегијом развоја електронских комуникација,  Стратегијом развоја 

информатичког друштва  у Републици Србији 2010-2020.год, као и Просторним планом републике 

Србије, са једноставним заједничким изразом: да се обезбеди   доступност универзалног сервиса 

(широкопојасних услуга) сваком домаћинству и сваком пословном субјекту у обухвату плана. 

Решење телекомуникацкионог система фиксне телефоније урађено је у складу са: 

 евалуацијом постојећег стања  (амортизованост приступне мреже и просечна старост од 17 година,  

присуство зона без резерве у капацитету приступне мреже и на приступним уређајима у којима није 

могуће прикључење нових корисника); 

 проценом потреба на основу планираног развоја простора (планираној намени простора и процени 

кретања броја становника и домаћинстава, уз циљ да се на два становника обезбеди једна фиксна 

телефонска линија, то јест, око 1000 прикључака  до 2020.године за обухват плана); 

 генералним планом развоја Извршне јединице Шабац, Предузећа за телекомуникације Телеком-

Србија А.Д.Београд,  који подразумева  приоритетно решавање нерешених захтева за прикључак, 

дититализацију укупне мреже и опремање телефонских центарла и приступних уређаја опремом за 

пружање широкопојаних услуга. 

Планира се реализација следећих активности: 

 реорганизација и децентрализација приступне мреже на реону КН "Мишар" и то на начин да се 

изграде два нова приступна уређаја типа ИП-АН (или МСАН): "Јеленча1" у улици Београдској и 

"Јеленча2" у близини основне школе.  По изградњи приступних уређаја укупан капацитет централе 

"Мишар" остаје за насеље Мишар;    

 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 ТТ каблова и кабловских подручја израдити засебне урбанистичке 

пројекте; 

 изградња приступне мреже подземним оптичким телекомуникационим кабловима до 

заинтересованих корисника (првенствено у радној зони, али и шире) по засебној урбанистичкој 

документацији; 

 изградња телекомуникационог система фиксне телефоније оператера 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 ТТ кабловима и са подземним проводницима кабловског дистрибутивног система, у 

заједничком рову са дистрибутивним гасоводом при чему мора бити остварено хоризонтално растојање 

од 0.5m. 

Ван зоне кабловске ТТ канализације, телекомуникациони каблови се полажу на дно рова дубине 

минимално 0.8m , на слој ситнозрнасте земље и песка дебљине минимално 0.1m. Изнад каблова се 

постављају пластични штитници и траке за упозорење. Ископ кабловских ровова треба да буде ручни и 

опрезан, а мора му претходити обележавање на терену траса свих постојећих подземних инсталација – од 

стране РГЗ Службе за катастар Шабац и у присуству овлашћених лица из јавних и јавних комуналних 

предузећа која поседују и одржавају подземне инфраструктуре. У зонама укрштања и паралелног вођења 

морају се остварити прописана растојања и растојања дефинсана планском документацијом уз прописане 

заштитне мере. Испод коловоза саобраћајница и паркинга, минимална дебљина надслоја мора бити 1.0 m. 

Пре затрпања ровова, трасе ТТ каблова и дубине полагања треба евидентирати код  поменуте службе  за 

катастар. 

Изградњи планираних саобраћајница мора претходити измештање ТТ стубова из зоне коловоза. 

Заштитне мере за деонице подземних ТТ каблова који остају у зони коловоза дефинисаће овлашћено лице 

из ТЕЛЕКОМ-а појединачно, за сваку деоницу (измештање или механичка заштита).  

У графичком прилогу елабората, на Плану електронских комуникација (Р 1:5000) представљено 

је постојеће стање ТТ система и положај коридора за изградњу нових подземних ТТ каблова, као и 
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орјентационе зоне изградње нових приступних уређаја. Сви коридори су у простору регулација улица, то 

јест по површинама планираним за јавну намену. Изградња ТТ мреже је могућа и пре привођења 

земљишта јавној намени, као и на земљишту ван јавне намене, уз претходно решавање имовинско-

правних питања у складу са Законом, а што се односи и на постављање стубова ваздушне ТТ мреже 

(извода) на парцелама у приватној или мешовитој својини.  

II.1.5.5.2. Мобилна телефонија 

Планира се ширење мреже базних радио-релејних станица постојећих и будућих оператера, у 

складу са плановима развоја оператера, а са циљем укупне покривености сигналом грађевинских подручја 

и путних праваца. 

Постојећу базну станице потребно је модернизовати опремом за пренос података са брзинама до 

7.2Mb/sec (3Г), а такође и сигналом четврте генерације. Услуге интернета на мобилним телефонима и 

пратеће ИП услуге, све су траженије и очекује се и даљи пораст интересовања како код приватних лица 

тако и код пословних субјеката. Фаворизовати постављање антена различитих оператера на заједничким 

антенским стубовима.  

Због релативно равног терена и оптичке видљивости ка релејима на Церу и ка Беогораду, нема 

сметњи за планирано ширење мреже. 

Нa пoдручjу плана генералне регулације мoгућe je пoстaвљaњe aнтeнских стубoвa уз услoв 

дa њихoвa укупнa висинa нe прeмaшуje: 35m у зони грађевинског реона насеља и 50m ван 

грађевинског реона и у радним зонама. Кад сe aнтeнски стубoви пoстaвљajу нa oбjeктe висoкoгрaдњe 

њихoвa висинa нe смe прeмaшивати 5m максималне вертикалне габарите објекта,  а oдгoвaрajућим 

eлaбoрaтoм o утицajу нa живoтну срeдину теба дoкaзати дa eлeктрoмaгнeтним зрaчeњeм нeћe штeтнo 

утицaти нa здрaвљe људи.  

За базне радио станице мобилне телефоније, са антенама постављеним на слободностојећи 

антенски стуб (на тлу), дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње 

стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30m и 

вредност од 30m за стубове висине преко 30 m. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на 

растојањима мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела.  

               Базне радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у зонама природних и културно 

историјских добара (проглашених и евидентираних) у радијусу од 100m  због заштите визуре насеља.  

II.1.5.3.3. Кабловски и дистрибутивни систем 

Нови КДС градити на основу одговарајућих Одлука Градске управе и накнадних урбанистичких 

пројеката.  

Код постављања ваздушних проводника КДСа по стубовима ваздушне мреже 0.4kV, јавне расвете 

и по стубовима ТТ мреже, претходно обезбедити одговарајуће сагласности електродистрибутивног 

предузећа, ЈП за управљање грађевинским земљиштем –Шабац и ТЕЛЕКОМ-а, а потребно је 

испоштовати прописе који се односе на положај, удаљеност телекомуникационог од електроенергетског 

проводника и прописане висине проводника изнад коловоза саобраћајница. Није дозвољено постављање 

ваздушних  проводника КДС-а на стубове мешавитог вода нити на стубове далековода 35kV и 110kV. 

Проводници кабловског дистирбутивног система могу се постављати у  заједнички ров са 

телекомуникациним кабловима, кроз постојећу и планирану ТТ кабловску канализацију уз сагласност 

Предузећа за телекомуникације Телеком-Србија А.Д.Београд ИЈ "Шабац". Услови за изградњу подземног 

КДС-а идентични су претходно наведеним условима за изградњу подземних телекомуникационх каблова. 

II.1.5.6. Гасификација 

Развој гасоводне енергетске инфраструктуре на подручју плана генералне регулације  

подразумева успостављање ефикасног и модерног енергетског система. Циљ је квалитетно, поуздано и 

безбедно снабдевање конзума  (домаћинстава, јавних и пословних субјеката) природним гасом, а такође и 

прекогранична размена овог енергента, обзиром на функцију постојећег  магистралног гасовода.  

Предуслов за  даљу гасификацију подручја града Шапца (и обухвата ПГР) је изградња 

алтернативног правца за снабдевање Републике - Јужног тока и изградња отцепа одвојка са Јужног тока 

ка Републици Српској, у складу са просторним планом подручја посебне намене. Такође је потребно 

доградити и функционално опремити постројење за складиштење "Банатски Двор". 

У обухвату предметног ПГРа планира се ра се реализација следећих активности: 

 изградња мерно регулационе станице "Јеленча - Мишар" 16/4bar на основу засебног планског 

или урбанистичко-техничког документа. Планом генералне регулације резервисана је површина за 

МРС и то на делу кат.парцеле бр.1/22 К.О. Јеленча, у улици Новој 36. Прикључно место за МРС је из 

главне мерно-регулационе станице "Шабац " (Думача) 50/16 bar, са отцепа до 16 bar ка МРС "Зорка", 

у  улици Београдској. Могуће је  лоцирање МРС на другој локацији или у Мишару, а такође је могућа 

изградња МРС у сваком од насеља,  што ће бити дефинисано засебним урбанистичким планом.  

Процењени капацитет  за конзум насеља Јеленча и Мишар је око 8.000m3/h; 

 изградња дистрибутивне гасоводне мреже до 4 bar  у насељу Јеленча, у складу са предметним 

ПГРом, а на основу засебне урбанистичко-техничке документације. Урбанистичке пројекте могуће је 
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радити за Мишар и Јеленчу заједно, одвојено за  оба насеља или за делове насеља. Урбанистичким 

пројектима могуће је кориговати коридоре из ПГРа и повући нове трасе, уз услов да се, у том смислу, 

прибаве сагласности јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају надземне и подземне 

комуналне инфраструктурне објекте у обухвату плана; 

 изградња  разводне челичне гасоводне мреже до 16bar на делу обухвата ПГРа који је у  источној 

радној зони Града, на основу засебне урбанистичке документације. Са те мреже реализовати 

прикључке привредних субјеката, на захтеваним притисцима (у складу са технологијом) а који ће се 

остварити изградњом одговарајућих мерно-регулационих станица на комплексима;   

Општи услови за изградњу гасоводних објеката 

  За изградњу свих гасоводних објеката осим кућних прикључака мора се радити засебна 

урбанистичко-техничка документација (урбанистички пројекти) у складу са ПГРом. 

  Коридори за изградњу челичних гасовода до 16bar опредељени су у простору регулација 

улица Колубарске битке и Београдске. 

  Коридори за изградњу подземне дистрибутивне  гасоводне мреже до 4bar , доминантно су  у 

зони тротоара, где год је било могуће и потребно са обе стране свих улица, ван зоне постојећих коловоза 

и канала за одовођење атмосферских вода, али и у зонама планираних коловоза у улицама и у зонама 

канала за одвођење атмосферских вода, што се мора узети у обзир код израде урбанистичко-техничке и 

пројектне документације и код изградње. 

Положај коридора гасоводне мреже представљен је у графичком делу, на Плану гасоводне мреже 

(Р 1:5000). Сви коридори су у простору регулација улица, то јест по површинама планираним за јавну 

намену. Изградња гасоводне мреже је могућа и пре привођења земљишта јавној намени, као и на 

земљишту ван јавне намене, уз претходно решавање имовинско-правних питања у складу са Законом. 

  За изградњу свих објеката гасоводног система потребно је исписпоштовати све заштитне мере 

и Услове јавних комуналних предузећа и институција који су прибављени у процедури израде плана (ЈКП 

"Водовод-Шабац", Електоридистрибуције Шабац, ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА А.Д. Шабац, ЈП "СРБИЈА ГАС", 

Одсека за спасавање МУПа Шабац и ЈКП "Топлана Шабац) а који су приложени у документацији 

елабората. 

Врста цеви за изградњу  гасовода и попречни профил определиће се Главним пројектом на 

основу прорачуна капацитета и на основу хидрауличког прорачуна. 

На графичком прилогу, укрштања  будућих гасоводних инсталација са постојећим (и 

планираним) подземним инсталацијама нису посебно назначена. 

Ископ  ровова  за  изградњу  гасоводне  мреже  мора  бити  ручни  и  опрезан ,  уз претходно 

обележавање  на  терену  траса  свих  постојећих  подземних  инсталација   од  стране РГЗ Службе за 

катастар Шабац  и  уз  присуство  овлашћених  лица  из  јавних  комуналних  предузећа  која  поседују и  

одржвавају  инсталације  у  обухвату  плана.  Посебан  опрез  је  неопходан  код  ископа  ровова  у  зонама  

укрштања. Неопходно је остварити минимална вертикална растојања: 0.5m од  водоводних и 

канализационих цеви и електро каблова  и  минимално 0,3m од свих осталих подземних иснталација.  За 

укрштање са  магистралним гасоводом 50bar  услове и заштитне мере  ће појединачно, за сваку 

локацију,одредити ЈП "Србијагас" а овлашћена лица (службе) из поменутог предузећа морају 

присуствовати радовима. 

  Укрштање гасовода са коловозом улица Београдске и Маршала Тита реализовати 

подбушивањем. При томе је неопходно претходно обележавање траса (од стране РГЗ Службе за катастар) 

и откопавање постојећих подземних инсталација (електроенергетских и ТТ каблова, потисних водова, 

секундарне водоводне мреже и канализационе мреже, прикључака на водоводну и канализацину мрежу, 

уземљивача стубова далековода) како би се на лицу места утврдиле дубине и избегла оштећења при 

подбушивању. У осталим улицама укрштања извести прекопавањем. 

Све  јавне  површине  (коловозе,  тротоаре, канале, зелене  површине),  одмах  по  завршетку  радова,  

довести  у  претходно  стање. Пре  затрпавања   ровова,  неопходно је  извршити геодетско снимање трасе  

гасовода   и  дубине  полагања и  записник  доставити -  РГЗ Служба  за катастар непокретности Шабац.  

Прикључке објеката (комплекса) на дистрибутивну гасоводну мрежу искључиво реализовати као 

подземне. 

Услови за гасоводе  50bar 
  Предметним планом  није предвиђена изградња нових магистралних гасовода. Услови за 

изградњу праваца ка Владимирцима и  Коцељеви биће утврђени одговарајућим просторним 

планом. Интервенције  на постојећим гасоводима 50bar могу реализовати искључиво надлежне службе 

ЈП "Србијагас" у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса 

гасоводима већег притиска од 16bar ("Сл.лист РС", бр.37/2013) и Интерним техничким правилима ЈП 

"Србијагас" од октобра 2009.год. 

  Гасоводима 50bar је опредељен заштитни појас (експолоатациони појас) ширине 30.0m 

обострано (30.0m+30.0m) у коме није дозвољена изградња објеката за становање, рад и боравак 

људи. Уексплоатационом појасу могу се постављати објекти који су у функцији гасовода, за време 

експлоатације гасовода. 
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  У појасу ширине 5.0m обострано (5.0m+5.0m) забрањено је садити биљке чији корен досеже 

дубину већу од 1.0m или биљке за коју је неопходна обрада земље дубље од 0.5m, нити се смеју 

постављати ограде нти било какве друге препреке за приступ гасоводу тешким возилима и механизацом у 

случају интервенција. 

  Нису планиране нове саобраћајнице у зони гасовода 50bar али јесте предвиђено проширење 

постојећих саобраћајница, асвалтирање коловоза, бетонирање тротоара и изградња комуналне 

инфраструктуре, као и регулисање водотокова и изградња каналске мреже. За све набројане активности у 

зони гасовода мора бити израђена засебна планска или урбанистичко-техничка документација којом ће 

бити дефинисани услови за изградњу и прибављени услови и заштитне мере за гасовод 50bar  од ЈП 

"Србијагас". Такође, овлашћена лица (службе) поменутог предузећа морају присуствовати свим радовима 

у  заштитној зони  гасовода. Генерално, угао укрштања гасовода са путевима, улицама, пругама, 

каналима, далеководима, нафтоводима, продуктоводима, другим гасоводима мора бити између 60 и 

90.  Код укрштања са путевима и улицама горња ивица гасоводне цеви мора бити на дубини од 

минимално 1.35 m од горње коте коловозног застора, а код укрштања са пругом, минимална дубина 

укопавања горње ивице гасоводне цеви од коте прага је 1.5m  (1.0m од коте прага индустријског 

колосека) при чему се мора реализовати правилно одзрачивање и антикорозивна заштита.  Минимално 

растојање спољње ивице цеви магистралног гасовода од темеља стубова далековда 10 (20)kV је 10.0m при 

паралелном вођењу и 5.0 m при укрштању, за далеководе 35kV је 15.0m при паралелном вођењу и 5.0 m 

при укрштању, а за далеководе 110kV је 20.0m при паралелном вођењу и 10.0 m при укрштању.  Сва 

остала растојања и услови за изградњу у близини магистралног далековда дефинисани су Правилником о 

условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Сл. 

гласник РС", бр.37/13). 

Услови за изградњу челичних гасовода до 16bar 

  Пројектовање и изградњу челичне гасоводне мреже до 16bar извести у складу са Законом о 
цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника 

("Сл.гласник РС" бр.104/2009"), Упутством о условима и начину прикључења на градску гасну мрежу 

("Сл. лист општине Нови Сад", бр.15/1990) и Интерним техничким правилима ЈП "Србијагас" из 

октобра 2009.год. 

  Минимална дебљина надслоја изнад челичног гасовода у зони тротоара и у зеленим 

површинама ван зоне канала је 0.8m, a за деонице у зони коловоза саобраћајница или паркинга дебљина 

надслоја је 1.3m, с тим што се засипање рова мора извести слојевито, сабијањем слојева шљунка не 

дебљих од 0.3m. За деонице где се гасоводи провлаче кроз заштитне цеви дебљина надслоја се рачуна од 

коте тла до коте горње ивице заштитне цеви. 

  За челичне гасоводе, милимално растојање цеви гасовода: од темеља објеката је 3.0m, од 

спољње ивице одоводног канала уз путеве (ножице усека или насипа)  0.5m, a толико и  од стуба 

ваздушне НН мреже, стуба јавне расвете и ТТ стуба (или више да се не би угрозила статичка стабилност 

стуба). 

  Од цеви водовода и канализације, при паралелном вођењу, челични гасовод мора бити удаљен 

минимално 1.0m а исто толико и од вреловода и од дрвореда. Од подземних ТТ каблова и 

електроенергетских каблова минимално растојање је 0.6m. Koд укрштања, минимално вертикално 

растојање је 0.3m од свих подземних инсталација осим за високонапонске електрокаблове , водовод и 

канализацију од којих челична цев мора бити удаљена 0.5m. 

  Kод провођења челичних гасовода кроз труп железничке пруге (обавезно ван зона скретница), 

горња ивица заштитне цеви кроз коју се провлачи  гасовод мора бити на дубини од минимално 1.8m 

испод горње коте шине и минимално 1.0m испод јарка уз пругу. Крајеви заштитне цеви морају бити 

изведени најмање 5.0m са обе стране ближе шине и 1.0m од спољње ивице одоводног калана или насипа. 

Паралелно вођење је могуће на растојању од минимано 8.0m од осовине индустријског колосека. 

  Укрштање челичног гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима реализује се под 

углом од 90 а минимално 60. Дубина заштитне цеви треба да буде минимално 1.3m испод пројектоване 

коте водотока (канала), целим профилом на месту укрштања. 

  На свим деоницама где се гасовод провлачи кроз заштитне цеви, неопходно је пречнике 

заштитних цеви одабрати тако да је размак ивице цеви од гасовода најмање 50mm, a дужине цеви тако  да 

су минимално по 1.0m ван зоне заштите објекта. Заштитне цеви краће од 20.0m морају имати једну 

одзрачну цев DN50, а дуже од 20.0m морају имати две одзрачне цеви DN50 - od херметичи затвореног 

краја заштитне цеви до површине  земље, изведене у надземне луле. 

  Изнад челичних гасовода је  забрањено градити и постављати привремене и трајне, 

покретне и непокретне објекте осим инфраструктурних, у складу са засебном урбанистичком 

документацијом која подразумева прибављање одговарајућих услова и сагласности од ЈКП "Топлана-

Шабац" и ЈП "Србијагас". Овлашћена лица из поменутих предузећа морају бити присутна код 

раскопавања и свих других радова узони постојећих челичних гасовода. 

Услови за изградњу мерно-регулационих станица 

  Пројектовање и изградњу  мерно-регулационих станица max16/max4bar извести у складу са 

Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 
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угљоводоника ("Сл.гласник РС" бр.104/2009") и Интерним техничким правилима ЈП "Србијагас" из 

октобра 2009.год. 

  Мерно-регулационе станице се смештају у засебне објекте или слободностојеће типске 

металне ормане на одговарајућим темељима. За улазне радне притиске до 7bara морају се остварити 

следећа минимална растојања: 10.0m од зграда и других објеката и од железничке пруге и 5.0m од ивице 

пута (улице). За улазне радне притиске 7-13bar, мерно-регулационе станице морају бити удаљене 

минимално 15.0m oд   зграда и железничких пруга а 8.0m од ивице пута. (улице). Простор на коме се 

подиже МРС мора бити ограђен мрежом висине најмање 2.0m, на растојању од минимално 3.0m oд МРС 

или тако да су зоне опасности унутар ограде.  На локације МРС прибавити сагласности/заштитне мере 

Одсека за спашавање МУПа РС. 

Услови за изградњу дистрибутивне гасводне мреже до 4bar 

  Дистрибутивну гасоводну мрежу до 4bar пројектовати и извести  у складу са: Законом о 
цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника 

("Сл.гласник РС" бр.104/2009"), Правилником о техничким нормативима  за пројектовање и  и полагање  

дистрибутивног гасовода  од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar ("Сл.лист СРЈ", бр.20/92) 
и Правилником  о техничким норамативима за кућни гасни  прикључак      (Сл. лист СРЈ, бр.20/92). 

  Минимална дебљина надслоја изнад полиетиленских цеви дистрибутивног гасовода до 4bar je 

0.8m у зеленим површинама и  зонама тротоара и минимално 1.1m у зонама коловоза саобраћајница и 

паркинга. У зони канала за одвођење атмосферских вода, гасоводне цеви се полажу на дубини од 

минимално 1.0m од затечене или пројектоване дубине канала. 

  За дистрибутивни гасовод до 4bar милимално растојање цеви гасовода: од темеља објеката је 

1.0m, 0.5m од стубова ваздушне НН мреже, јавне расвете и ТТ стубова (или више да се не би угрозила 

статичка стабилност стуба). 

  Од цеви водовода и канализације, при паралелном вођењу,  гасовод мора бити удаљен 

минимално 1.0m а исто толико и од вреловода и од дрвореда. Од подземних ТТ каблова и 

електроенергетских каблова минимално растојање је 0.6m. Koд укрштања, минимално вертикално 

растојање је 0.3m од свих подземних инсталација осим за високонапонске електрокаблове , водовод и 

канализацију од којих челична цев мора бити удаљена 0.5m. 

  У истом рову са инсталацијом дистрибутивног гасовода могуће је полагање 

телекомуникационог кабла и кабловског дистрибутивног система. Уколико се то ради истовремено, 

потребно је испоштовати следећу процедуру и услове:  прво се полаже гасоводна ПЕ цев, заварује се и 

испитује на притисак  и непропуштање  и по одобрењу надзора за гасовод,  делимично затрпава песком, 

поставља се трака за опомињање  и тек   након тога се може приступити полагању ПЕ цеви за ТТ каблове 

и  КДС  проводнике и то тако да : буду присутни надзори оба надлежна предузећа,  чисто хоризонтално 

растојање буде минимално 0.4m од гасоводне цеви,  телекомуникациони каблови и КДС да буду у страни 

рова ближој ивици коловоза (даље од регулационе линије). 

Диспозиције постојећих и планираних елемената система гасификације, као и  заштитних појаса 

гасовода  престављенe су у графичком прилогу, на Плану гасификације (Р 1:5000). 

II.1.5.7. 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 II.1.6.4. Заштота животне средине. 

II.1.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА 

II.1.6.1. Заштита природе  

Према Решењу о условима заштите природе (03 Број: 020-1087/3 од 27.05.2014.), које је 

доставио Завода за заштиту природе Србије, ПГР „Јеленча“ 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; 



 51 

 Непропусне септичке јаме, као прелазно решење до изградње канализационе мреже, треба да буду 

прописане као стандард за све објекте; 

 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. 

Река Думача, поток/ канал Мрмољац и мелиорациони канали (постојећи и планирани) у 

обухвату Плана представљају локалне еколошке коридоре које треба штитити.  

II.1.6.2. Заштита непокретних културних добара 

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 Плана се не налазе:  

 утврђена непокретна културна добра;  

 видентирана непокретна културна добра;  

 вредни објекти градитељског наслеђа. 

           Извод из „Плана заштите и ревитализације градитељског 

наслеђа за потребе израде ПГР-а „Јеленча“ на територији града Шапца, Завод за заштиту споменика 

културе Ваљево, Ваљево, мај 2014. 

На територији обухваћеној Планом се налазе следећа археолошка налазишта/ локалитети, 
по редоследу означеном у графичком делу: 

1. Назив локалитета: Улице 

-Ознака у документацији Завода: ид.број: 71  -Макс.дужина лок.: 200м 

-Место: Јеленча      -Површина: 4ha 

-Катастарска: 01     -Датовање: 5000 г.п.н.е. и 15 век 

-Тип рељефа: друга речна тераса   -Културна припадност: Винчанска култура 

-Надморска висина: -     -Период: неолит, позни средњи век 

-Класа локалитета: насеље    -Вишеслојни 2 слоја 

-Врсталокалитета: насеље збијеног типа  -Поузданост: - 
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-Макс.ширина лок.: 200м 

Напомена: У атару села Јеленча откривен је локалитет Улице. Ситуиран је западно од села на високој 

десној обали реке Думаче. На површини величине 200х 200м су остаци керамике, кућног лепа и кремења. 

Судећи по налазима насеље је било двослојно. Старије је припадало неолитском добу ВП фазе, а млађе, 

насељу из касног средњег века. 

2. Назив локалитета: Врбовац 

-Ознака у документацији Завода: ид.број: 175  -Макс.дужина лок.: 150м  

-Место: Јеленча, Мала Врањска    -Површина: 0,3ha 

-Катастарска: 22     -Датовање: нн 

-Тип рељефа: друга речна тераса   -Културна припадност: провинцијска 

-Надморска висина: 101 м    -Период: позна антика 

-Класа: рурална насеобина    -Вишеслојни 

-Врста: неопредељен     -Поузданост: 4 

-Макс.ширина лок.: 50м    -Напомена: неолит 

Локација археолошких локалитета у графичком делу је означена оријентационо-према 

графичком прилогу достављеном од Завода. 

Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења археолошких локалитета: 
-Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити неовлашћено прекопавања, 

ископавања и дубока заоравања (преко 30cm); 

-Уколико се накнадно открију археолошки локалитети, исти се не смеју уништавати и на њима 

вршити неовлашћена прекопавања, ископавања и дубока преоравања; 

-У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета због инвестиционих 

радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку инвеститора (члан 110. Закона о културним 

добрима); 

-Уколико би се током земљаних радова наишло на археолошке предмете, извођач радова је дужан да 

одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да 

предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је 

откривен (члан 109.ст.1. Закона о културним добрима); 

-У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови се спроводе уз повећане мере 

опреза и присуство и контролу надлежних служби заштите (Завод за заштиту споменика културе 

Ваљево); 

-Забрањује се привремено или трајно депоновање земље, камена, смећа и јаловине, на и у близини 

археолошких локалитета; 

-Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких локалитета и његово уређење према 

посебним условима и стручним мишљењима које доноси Завод за заштиту споменика културе Ваљево); 

-Забрањено је вађење и одвожење камена и земље са археолошких локалитета. 

II.1.3.3. Споменици и места страдања 

У дворишту Основне школе налази се споменик подигнут палим у ратовима у периоду 1912. 

до 1918.године у Јеленчи. Урађен је од гранита у форми обелиска и постављен на тростепени бетонски 

постамент. Висина споменика износи 365cm. На споменику су урезана имена 45 ратника, од којих 42 из 

Јеленче и два из Мишара и један непознатог пребивалишта. Споменик је подигнут 1925.године на тзв. 

„селском плацу“, потес Липовица, али је 1983.године пренет у двориште основне школе и постављен 

поред пута. Сада се налази непосредно уз ограду школе. (Бранко Гајић, исечак из необјављене 
монографије насеља Јеленча). 

1.   2. 3   

1,2.Споменик борцима ослободилачких ратова 1912-1918.године; 3.Места страдања у Другом светском рату 

на територији града Шапца, Шабац, септембар 2014.године; Локалитет: Кутови на Думачи. 

 У оквиру пројекта „Култура сећања“ евидентирана су места страдања на територији града 

Шапца у Другом светском рату, која ће бити мапирана и обележена. У КО Јеленча се налази локалитет: 

Кутови на Думачи, где је погубљење извршено 07.07.1943.године (према исказу сведока). Ексхумација је 

извршена 28.12.1944.године, када је откопана једна гробница у којој су пронађена 42 леша. 
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II.1.6.4. Заштита животне средине 

Израда стратешких докумената представља предуслов за успешно смањење оптерећења и 

оптимизацију мера неопходних за превенцију деградације животне средине. У претходном периоду 

донети су Стратегија одрживог развоја града Шапца, Локални еколошки акциони план, Локални план 

управљања отпадом, Одлука о мерама за заштиту од буке („Сл.лист града Шапца“ бр. 28/11). Потребно је 

у наредном периоду донети План заштите од удеса, Програм праћења и систематског мерења индикатора 

стања животне средине, као и Интегрални катастар загађивача. 

Када је у питању заштита животне средине и здравља становништва посебно се третира зона 

привредних активности, који технолошким процесом производње могу да проузрокују значајне негативне 

утицаје у животну средину. 

Мере и услови заштите и унапређења  животне средине 

У наредном периоду потребно је обезбедити праћење квалитета ваздуха у складу са Законом о 

заштити ваздуха ("Службени гласник РС", број 36/09), Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 11/10 и 75/10), Правилником о граничним вредностима 

емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података ("Службени гласник РС", број 30/97 и 

35/97-исправка) и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух ("Службени 

гласник РС", бр. 71/10 и 6/11-исправка). 
Праћење нивоа буке потребно је обезбедити у складу са Законом о заштити од буке у животној 

средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Уредбом о индикаторима буке, граничним 

вредностима, методама заоцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној 

средини ("Службени гласник РС", број 75/10) и Правилником о методологији за одређивање акустичких 

зона ("Службени гласник РС", број 72/10). Сви корисници на простору плана своје активности морају 

прилагодити условима у којима интензитет буке неће прелазити највиши ниво буке од 55 dB(A) ноћу и 65 

dB(A) дању, односно у згради максимум 30 dB(A) ноћу и 35 dB(A) дању.  

Заштита од буке и аерозагађења за интензитете који прелазе максимално дозвољене границе 

обезбедиће се успостављеним и планираним системом саобраћаја и каналисањем саобраћаја према 

капацитету саобраћајница.  

У обезбеђивању квалитета ваздуха концентрација загађујућих материја не сме да буде већа од оне 

која је с обзиром на намену простора дозвољена. 

За постојеће и потенцијалне изворе електромагнетног зрачења, неопходна су одговарајућа 

мерења и утврђивање нивоа штетности по околину засноване на одговарајућим истраживањима, а према 

Правилнику о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду 

њиховог испитивања ("Службени гласник РС", број 104/09). 
Заштита од пожара обезбедиће се у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник 

РС", број 111/09) и Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара 

("Службени лист СФРЈ", број 30/91), што подразумева обезбеђење ватропреградних површина, употребу 

незапаљивих материјала приликом градње објеката, реализацијом противпожарне хидрандске мреже и 

могућност приступа свим објектима. 

На подручју плана сваки објекат или група објеката треба да има сабирни пункт за смештање 

сабирних посуда – канти или контејнера који треба да задовоље захтеве хигијене, естетске захтеве и 

захтеве свих корисника јавних површина, као и површина са посебном наменом. 

Простори треба да су обележени, приступачни за возила јавне хигијене, са подлогом од тврдог материјала 

и могућношћу чишћења и прања. За сваки контејнер потребно је обезбедити 3 m2 глатке носиве подлоге 

у нивоу прилазног пута, са одвођењем атмосферских и оцедних вода, на растојању не већем од 2 m од 

прилазног пута специјалног возила за одвоз смећа. За типску канту, зависно од величине, потребно је 

обезбедити до 0,5 m2 једнако опремљене површине. Ови простори морају испуњавати све хигијенске 

услове у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и 

радницима комуналног предузећа задуженом за одношење смећа. 

За сакупљање секундарних сировина треба обезбедити специјалне контејнере прилагођене различитим 

врстама отпадака (хартија, стакло, пластика, метал). 

За све пројекте који се планирају у границама плана сагледаће се потреба покретања поступка 

процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја 

на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе 

пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја 

на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08). 

За постојеће и планиране стационарне изворе електромагнетног поља, прописане Правилником 

о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса , врстама извора, начину и периоду њиховог 

испитивања ("Службени гласник РС", број 104/09) потребно је извршити стручну оцену оптерећања 

животне средине за поједине изворе и могућност постављања истих. 

Заштита животне средине, поред основних елемената заштите - система сакупљања и одвођења 

технолошких вода, система сакупљања и одвођења отпадних и атмосферских вода, изолације отпадних 

материја од околног простора, усаглашавања нивоа вибрације и буке са прописаним вредностима, а у 
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складу са чл. 69. до 76. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/ 04, 36/09, 

36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 437/11 УС), подразумева и континуално праћење стања животне средине 

– мониторинг. 

Ради сагледавања утицаја и промена које ће се испољити на простору Плана као последица разних 

активности на услове живота, потребно је пратити квантитативне и квалитативне показатеље стања 

средине. Мере заштите животне средине утврђене кроз примену законске регулативе из области заштите 

животне средине, подразумевају и побољшање ефикасности контроле квалитета чинилаца животне 

средине и укључивање јавности у доношење  одлука о питањима заштите животне средине. 

Заштита животне средине у свим предузећима радних зона обухвата неколико нужних 

основних мера: 
1. Програм праћења квалитета главних елемената животне средине (мониторинг): ваздуха, вода, 

подземних вода, тла, нивоа буке и вибрација. Ова мера је од велике важности за локалну самоуправу 

јер се њоме утврђује почетно или постојеће стање животне средине и процењује и контролише утицај 

делатности предузећа на становништво и животну средину. С друге стране, предузећа ове зоне 

мониторингом могу да утврде и прате утицај својих делатности на животну средину и оцењују 

ефикасност предузетог програма заштите животне средине. Нужно је да се континуирано или 

периодично прати како загађивање (емисије) тако и загађеност (имисије) животне средине. На основу 

процеса праћења мора се сачинити интегрални катастар животне средине (катастар загађивача, 

катастар загађености и катастар деловања). 

2. У оквиру просторно-планских мера заштите, предузећа ове зоне су у обавези да приликом изградње 

или реконструкције објеката уважавају зоне заштите и заштитна одстојања, односно да користе 

оптималне локације и микро локације за изградњу, и оптимално оријентишу, усмеравају објекте са 

становишта утицаја на животну средину. Прецизно одређивање положаја и оријентација објеката је 

нарочито важно због емитовања односно смањења буке и смањења ризика од  хемијског удеса и 

домино ефекта. У том смислу, сва предузећа ових подзона су дужна да узајамно координирају и 

прилагођавају планове развоја. 

3. Техничко-технолошке мере заштите састоје се у усавршавању технолошких процеса и изградњи и/или 

доградњи постројења која смањују или елиминишу штетне емисије. Неопходно је да све фабрике 

доследно израде и спроведу све санационе и акционе планове у вези са заштитом животне средине и 

да елиминишу све испусте загаћујућих и опасних материја из контролисаних и неконтролисаних 

извора. У том смислу треба свеобухватно развијати затворене процесе (херметизација постројења) у 

поступцима производње, прераде, складиштења, манипулисања и отпремања производа и 

полупроизвода како би нуспродукти и нуспојаве уместо у животну средину, били враћени у процес 

производње. Обавеза је предузећа да у изградњи или доградњи објеката и погона која смањују или 

елиминишу штетне емисије рационално користе простор и друге ресурсе. Предност треба дати 

физички, просторно и концепцијски  малим објектима који су расподељени по погонима и мањим 

организационим јединицама предузећа. Примера ради, с обзиром на то да су отпадне индустријске 

воде проблем, у већини фабрика, где год је концепцијски и техничко- технолошки могуће неопходно 

је предтретман, односно пречишћавање отпадних вода изградити и обавити на самом извору настанка 

загађивања, у погону. Тек након тога, воду треба проследити  на даљу обраду. Увођење нових техника 

и технологија треба да полази од Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине и спровођења BAT (Best avalaible Techniљue) препорука. Једна од врло значајних техничко - 

технолошких мера заштите зависи од развијености целовитог систем праћења стања околине, пре 

свега ваздуха. Предузећа ове зоне су, наиме, дужна да синхронизују рад својих постројења са 

метеоролошким условима, што је лакше оствариво на основу података и процена мониторинг 

система. 

4. Организационе мере заштите се односе на промене у начину управљања и увођењу нових система 

управљања нарочито у област заштите животне средине. Предузећа се планом обавезују да уведу еко 

менаџмент према стандардима ЈУС ИСО серије 14000 или ЕМАС-а. Упоредо с тим, предузећа су 

дужна да сачине и спроводе програм и процедуру поступања са отпадом, индустријским и опасним, и 

отпадним водама. Даља обавеза предузећа тиче се израде и усавршавања, тј. сталног ажурирања 

планова заштите од хемијског удеса и програма мера у случају екцесних ситуација. У том погледу је 

важно да  предузећа развију стандардизован систем управљања ризиком (risk management). 

5. Свако предузеће ове зоне треба да подигне заштитне зелене површине - заштитне зелене појасеве и да 

их одржава, како би се делимично утицало на смањење загађивања ваздуха, микро климу  и 

ублажавање последица потенцијалних хемијских удеса. 

Мере  заштите ваздуха:  
     Заштита овог чиниоца животне средине подразумева ограничење, или смањење емисија 

загађујућих материја, и то првенствено: 

 стриктно ограничавање емисија загађујућих материја из привредних постројења,  саобраћаја и 

домаћинстава, кроз даљи развој система гасификације и топлификације, адаптирање привреде према 

критеријумима заштите, појачану контролу рада котларница; подстицање енергетске ефикасности у 

смислу што рационалнијег коришћења енергије у домаћинствима и привреди, дислоцирање 
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загађивача; 

 одређеним мерама стимулисати грађане са индивидуалним ложиштима на прелазак на алтернативне 

изворе загревања;  

 уградња уређаја за смањење емисија на изворима где су емисије изнад GVI прописане законом, као 

што су индустријски погони, топлане, котларнице итд;  

 смањење и ограничавање емисија из нових извора преусмеравањем транзитног саобраћаја ван 

насеља,  

 Заштита и квалитет ваздуха обезбедиће се и повећањем зеленог фонда насеља 

 планско озелењавање јавних површина и стварање функционалног система зеленила са изградњом 

нових паркова и спортско-рекреативних терена, дечијих игралишта и нових дрвореда дуж улица и 

булевара, свуда где за то постоје могућности; Планском садњом зеленила омогућити повезивање 

планираног и постојећег зеленила у јединствен систем зеленила. 

 ограничавање емисија из нових извора преусмеравањем транзитног саобраћаја ван насеља, применом 

интегралних заштитних мера на коридору планираног аутопута и других путева, применом 

прописа и прибављање обавезних интегрисаних дозвола за постојећа и нова привредна (индустријска) 

постројења, као и промене у начину функционисања постојећих постројења, док се за нова 

постројења примењују најбоље доступне технологије (БАТ) и решења усклађена са прописима;  

 коришћење алтернативних енергетских извора: сунчеве и геотермалне енергије, енергије биомасе и 

отпада, еолске енергије; у том смислу дефинисати стимулативне мере за грађане са индивидуалним 

ложиштима на прелазак на алтернативне изворе загревања; 

  усагласити основне градске функције са циљем побољшања стања животне  средине;  

 урадити  катастар загађивача  ваздуха на територији Плана са подацима о свим стационарним 

изворима загађења ваздуха; 

  обезбедити аутоматско праћење показатеља квалитета ваздуха ради адекватне реакције у случају 

акцидентних загађења;  

  даљи развој  информационог система квалитета ваздуха за подручје Плана преко Екобилтена  и  

интернет презентација, са доступном базом података о актуелном и десетогодишњем стању 

квалитета ваздуха;  

 спровести вишегодишња епидемиолошка истраживања за утврђивање последица лошег квалитета 

ваздуха на здравље становништва; 

Градско и приградска насеља се штити планирањем топлификације и гасификације. Заштита 

ваздуха се унапређује и стварањем система зелених површина међусобно повезаних са врстама адекватно 

одабраним и одржаваним. Мере заштите ваздуха обухватају рекултивацију оштећеног земљишта и 

одговарајуће пејзажно уређење заштитних коридора. 

За еколошке проблеме индустрије, треба имати у виду да норме за заштиту животне средине из 

европског законодавства, које ће бити уграђене и у наше прописе, могу да представљају значајно 

ограничење у ревитализацији и приватизацији индустрије. 

Инфраструктура у већини случајева сама по себи не загађује животну средину али само њено 

постојање повећава опасност од загађења како непосреног окружења тако и веома великих подручја и 

система на великој удаљености. Потребно је предузети све мере да се од фазе трасирања па преко 

планирања, пројектовања, израдње и експлоатације и одржавања инфраструктурних система има у виду 

заштита животне средине. 

Успоставити систем мониторинга квалитета ваздуха у складу са Европском директивом о 

процени и управљању квалитетом амбијентног ваздуха (96/62/ЕС). (вршењем континуиране и програмске 

контроле основних и специфичних параметара везаних за квалитет ваздуха у акредитованим 

лабораторијама и стандардизованим методама). 

Мере  заштите вода:  

Планским решењима дефинисани су услови за враћање у прописану класу квалитета 

површинских вода и потпуна заштита и унапређење квалитета подземних вода (водоснабдевање, 

наводњавање, термоминералне и геотермалне воде); 

 ревитализацијом загађених водотокова, приобаља и шире околине и довођење свих деоница 

водотокова у прописану класу; 

 изградњом заштитних појасева поред  водотока; 

 оплемењивање малих вода; рационализација потрошње воде 

 смањењем емисије суспендованог и органског загађења од стране концентрисаних и расутих 

загађивача; 

 Спровести програм строге контроле и заштите приобаља и водотокова.  Успоставити еколошку 

контролу у циљу спречавања индустријског загађивања, испуштање хемијског отпада и прљавих 

индустријских  материја. У вези са тим пооштрити казнену  политику; 

 планским третманом комуналних отпадних вода - ширењем канализационе мреже, (кишне и фекалне 

канализације), изградњом ЦППОВ; 

 планским третманом индустријских отпадних вода - изградња канализације за отпадне воде, изградња 
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система за предтретман отпадних вода у индустријским постројењима, уградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода загађених нафтним дериватима;  

 санацијом постојећих индустријских постројења за третман отпадних вода  

 урадити катастар загађивача вода на територији ПГР-а, 

 изградњом депонија за безбедно привремено складиштење и санитарно исправно руковање свим 

индустријским отпадним материјама из процеса производње и отпадним муљевима из постројења за 

пречишћавање отпадних вода; 

 успостављањем ефикасног система мониторнига и израдом и ажурирањем катастра загађивача и 

спровођењем репресивне политике у складу са законском регулативом која се односи на заштиту 

квалитета вода;  

 успостављањем комплексног, функционалног информационог и управљачког система заштите 

животне средине; 

 израдом плана заштите вода; 

 перманентном и стриктном контрола квалитета отпадних вода. 

 изградња регионалне санитарне депоније за комунални отпад (није у обухвату плана) и изградња 

трансфер станице за компактирање и претовар комуналног отпада са рециклажним двориштем у 

Шапцу; 

 санација, рекултивација и затварање званичне депоније комуналног отпада „Дудара“; 

 изградња рециклажних острва у циљу примарне селекције комуналног отпада на подручју плана у 

складу са локалним планом управљања отпадом; 

  изградња заштитних појасева на водотоцима и бујичним токовима;  

 санација преосталих индустријских депонија (јаросит талог, пиритна изгоретина и др.);  

 урадити катастар загађивача вода на територији Плана, 

 Потпуна заштита и унапређење квалитета подземних вода (водоснабдевање,  наводњавање,  

термоминералне  и  геотермалне  воде);   

 извршити прикључење индустријских објеката на канализациону мрежу уз обавезан предтретман 

отпадних вода у зависности од технолошких процеса производње,  

 прилагодити пољопривердну производњу условима заштите водоносних слојева, потенцирати 

планско и одрживо коришћење вода,  

 онемогућити упуштање технолошких отпадних вода у водотоке, без предтретмана пречишћавања 

како би се очувала планирана категорија водотока.  

Мере заштите земљишта: 

 Успоставити систем заштите земљишта од еолске ерозије постављањем ветрозаштитних појасева,  

 Организовати систем заштитне вегетације дуж већих и прометнијих саобраћајница са акцентом на 

врсте које су се показале као најбољи апсорбенти олова (нпр. јаблан, топола). 

 Извршити мерење концентрације радона на територији насеља у циљу израде радонске мапе терена, 

како би се на локацијама где вредност евентуално премашује дозвољену, предузеле мере санације 

односно превентиве.  

 Заштита земљишта се остварује и планским управљањем отпадом у складу са Националном 

стратегијом управљања отпадом, чиме се спречава загађење земљишта и други негатини утицаји на 

воде, ваздух, здравље и др. Плански третман отпада се заснива на превенцији настајања и смањењу 

количине отпада на извору, поновној употреби и рециклажи отпада обухвата управљање:  

-комуналним отпадом – организовано сакупљање отпада по насељима, селекција и рециклажа за 

подручје општине;  

-индустријским отпадом - увођењем предтретмана индустријског отпада и његово рециклирање;  

-контролу коришћења вештачких ђубрива и пестицида, информисање и образовање 

пољопривредних произвођача о принципима органске пољопривреде и утицајима агрохемијских 

средстава и пољопривреде на животну средину.  

 уклањање свих дивљих депонија и забраном неконтролисаног депоновања свих врста отпада; и 

извршити рекултивацију деградираних површина , контролу и превенцију непланског депоновања 

отпада; 

 контролом употребе агрохемијских средстава у циљу смањивања загађења земљишта из 

пољопривреде и очување земљишта које се одликује високим пољопривредним вредностима. 

Заштита, коришћење и уређење земљишта обухвата очување продуктивности, структуре и слојева тла, 

као и природних и прелазних облика и процеса; На површини земљишта или испод могу се обављати 

активности и одлагати материје које не загађују или оштећују земљиште; 

 неопходним испитивањима загађености пољопривредног земљишта на оним локацијама на којима то 

није учињено; 

 настављањем испитивања земљишта на локацијама на којима су констатована загађења, нарочито 

цикличним ароматичним угљоводоницима; 

 изградњом непропусних септичких јама у деловима подручја ПГР без канализационе мреже; изградња 



 57 

сепаратора масти и бензина; 

 рационалним коришћењем грађевинског и пољопривредног земљишта; 

 ограничавањем ширења насеља и привредних делатности на квалитетним пољопривредним 

земљиштима, забраном изградње на пољоривредном земљишту од I до IV катастарске класе, као и 

пренамене пољопривредног земљишта у шумско, осим земљишта VII и VIII катастарске класе и у 

посебним случајевима када није могуће пронаћи алтернативне локације; 

 укрупњавањем пољопривредних површина eдукaциjoм пoљoприврeдних прoизвoђaчa 

 Управљање заштитом пољопривредног земљишта треба да се врши кроз ангажовање aкрeдитoвaнe 

институциje нa лoкaлнoм нивoу зa вршeњe физичких хeмиjских и биoлoшких oсoбинa зeмљиштa, кao 

и квaлитeтa пoљoприврeдних прoизвoдa, увoђeњeм финaнсиjскe дисциплинe у прoмeт пeстицидa, 

пoстojaњe фoрмирaнe бaзe пoдaтaкa o прoдajи и нaчину упoтрeбe пeстицидa, oбaвљaњe 

кoнтинуирaнoг мoнитoрингa зeмљиштa, прoизвoдњoм oргaнски здрaвe хрaнe пo стaндaрдимa EУ, 

извршeнoм кaлцификaциjoм зeмљиштa, пoстojaњeм ускo спeциjaлизoвaнe рeгиoнaлнe институциje зa 

гaздoвaњe зeмљиштeм сa aдeквaтним стручним службaмa сa oсмишљeним плaнoвимa рaдa, 

пoстojaњeм aдeквaтнoг и сaврeмeнoг систeмa зa нaвoдњaвaњe, зaштитoм зeмљиштa oд пoплaвa, 

укрупњaвaњeм пoљoприврeдних пoвршинa, и стимулисaњeм пoљoприврeдних прoизвoђaчa путeм 

прихвaтљивoг крeдитирaњa. 

 за нове делатности и намене у случајевима када је то могуће коришћење постојећег грађевинског 

фонда, (уместо greenfield давање предности broњnfield инвестицијама); 

 пољопривредним отпадом – стимулисање употребе стајског ђубрива уместо вештачких ђубрива, 

компостирање органског отпада (планирани центар за компостирање 2 за Сремску Митровицу, Шид, 

Ириг, Руму, Пећинце, Шабац, Богатић, Владимирце, Лозницу, Крупањ, Мали Зворник, Сурчин, Земун, 

Нови Београд, Стару Пазову, Iинђију), управљање кланичним отпадом до третмана у инсинератору; 

 Спровести програм строге контроле и заштите приобаља и водотокова.  Успоставити еколошку 

контролу у циљу спречавања индустријског загађивања, испуштање хемијског отпада и прљавих 

индустријских  материја. У вези са тим пооштрити казнену  политику; 

Мере заштите од буке, вибрација и нејонизујућег зрачења 

Смањење буке, вибрација и нејонизујућег зрачења врши се подизањем појасева заштитног 

зеленила и техничких баријера за заштиту од буке на најугроженијим локацијама (дуж аутопута, 

државног пута ), применом прописаних дозвољених нивоа буке у изграђеним подручјима насеља, као и 

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

У складу са члановима 2. и 3. Правилника о методологији за одређивање акустичних зона („Службени 

гласник РС“ број 72/10) „Јединица локалне самоуправе предузима мере за становништва од буке у 

животној средини и у том циљу одређује акустичне зоне у насељу, као и граничне вредности индикатора 

буке у тим зонама, у складу са Законом којим се уређује заштита од буке у животној средини. Јединица 

локалне самоуправе акустичним зонирањем одређује тихе зоне, односно заштићена подручја у којима су 

прописане граничне вредности од 50 dB(А) у току дана, односно 40 dB(А) у току ноћи. У тихим зонама је 

забрањена употреба извора буке који би својом активношћу могли да повисе ниво буке у тим зонама“. 

Извори буке који могу допринети њеном повећању изнад дозвољеног нивоа, везују се за околину 

привредних објеката и најоптерећенијих деоница државних путева који пролазе кроз град, односно 

градских саобраћајница.  

Према СРПС-у U.J6.205:2007, Акустика у грађевинарству-Акустичко зонирање простора, 

допуштени нивои буке по зонама намене су дати у наредној табели.  

Табела: Преглед допуштеног нивоа буке по зонама 

Зона намене Дозвољени ниво буке за 

дан у  dB(A) 

Дозвољени ниво буке за 

ноћ у  dB(A) 

I  Подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и 

опоравилишта, културно-историјски локалитети, 

велики паркови 

 

 

50 

 

 

40 

II Туристичка подручја, мала и  сеоска насеља, 

кампови и школске зоне 

 

50 

 

45 

III Чисто стамбена подручја 55 45 

IV Пословно-стамбена подручја,  трговачко 

стамбена подручја и дечја игралишта 

 

60 

 

50 

V  Градски центар, занатска, трговачка, 

административно управна зона са становима, зоне 

дуж аутопутева, магистралних и градских 

саобраћајница 

 

 

 

65 

 

 

 

55 

VI Индустријска , складишна и сервисна подручја и 

транспортни терминали  

без стамбених зграда  

На граници ове зоне бука 

не сме прелазити 

дозвољене нивое у зони са 

којом се граничи 

На граници ове зоне бука 

не сме прелазити 

дозвољене нивое у зони са 

којом се граничи 

Извор:Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана града Шапца 
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У одређеној акустичној зони услед коришћења извора буке, или обављања делатности забрањено 

је емитовање буке изнад прописаних граничних вредности. 

Смањење буке, вибрација и нејонизујућег зрачења врши се: 

 Подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера за заштиту од буке на најугроженијим 

локацијама (дуж државних путева Iб реда и осталих путева са великом фреквенцијом саобраћаја),  

 Применом прописаних дозвољених нивоа буке у изграђеним подручјима насеља и 

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

 Изградњом привредних објеката, који производе буку, на довољној удаљености од стамбених и 

других намена. Унутар стамбених зона не могу се лоцирати садржаји који производе буку већу од 

дозвољеног нивоа. 

Велики значај у смањењу буке има заштитно зеленило. На путу од извора буке зелене површине 

буку делимично апсорбују, а одбијањем од лишћа доприносе њеном раслојавању. Треба користити стабла 

са густим крошњама, а како су стабла у доњем делу без лишћа треба испод њих посадити жбунасте врсте 

и живице, тзв. средње и ниско растиње. Звучни тампони комбиновани од живица и дрвореда посебно су 

потребни уз фрекфентне саобраћајнице, радне зоне, комплексе дечијих установа, школа, болница и 

спортских терена. 

 Поред зеленила један од начина за смањење нивоа буке је изградња вертикалних заштитних 

зидова (баријера). Вертикални зидови представљају грађевинске конструкције од разног материјала 

(армирани бетон, бетон, опека, камен, дрво, алуминијум, стакло, пластика и др.), налазе се у профилу 

саобраћајнице у виду вертикалне препреке и заштиту од буке врше рефлексијом и апсорпцијом звучних 

таласа. Њихова примена долази до изражаја у условима ограниченог простора. Слабљење буке зависи од 

карактеристика материјала, димензија и облика баријере. Основни принцип при пројектовању баријере, је 

да висина баријере мора бити барем толика,  да спречи оптичку видљивост извора буке и угроженог 

места. Слабљење које се у тим условима постиже износи 5дБ. Свако, даље повећање баријере од једног 

метра доприноси повећању слабљења од 1.5дБ. Ширина баријере треба да буде осам пута већа од 

растојања угроженог места до баријере. 

Мере заштите у области управљања отпадом: 

Према Националној стратегији управљања отпадом, по врстама отпада управљање 

обухвата: 

 Управљање комуналним отпадом - организовано сакупљање отпада, примарну селекцију „in situ“ и 

рециклажу за подручје предметног Плана; 

 Управљање пољопривредним отпадом – стимулисање употребе стајског ђубрива уместо вештачких 

ђубрива, компостирање органског отпада. 

До реализације решења из Регионалног и Локалног плана управљања отпадом, планска 

решења су: 

 контрола и превенција непланског депоновања отпада; 

 подстицање смањења отпада на извору и поновног коришћења; 

 подстицање рециклаже отпада и изградња рециклажног дворишта за чврсти комунални отпад, где ће 

грађани моћи сопственим возилима да довозе и предају отпад који не може да се оставља у контејнере 

(бела техника, кабасти отпад и др.). 

 рeшити прoблeм мeдицинскoг и aнимaлнoг oтпaдa, 

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

oтпaдa,  

 имплeмeнтирaти чистe тeхнoлoгиje у циљу спрeчaвaњa ствaрaњa oпaснoг oтпaдa, 

 рaзвити eкoнoмскe инструмeнтe упрaвљaњa oтпaдoм (плaћaњe тaкси, субвeнциje, стимулисaњe 

врaћaњa oтпaдa у прoизвoднe прoцeсe)  

 eдукoвaти стaнoвништвo o нaчину пoступaњa сa oтпaдoм. 

Мере заштите у области заштите здравља: 

Заштита здравља се обезбеђује: 

 смањењем емисије загађујућих материја и изложености становништва њиховом штетном дејству; 

 заштитом и унапређењем постојећих шума, шумског земљишта и заштитних „зелених појасева“; 

 смањењем имисије загађујућих материја у ваздуху подизањем заштитних „зелених појасева“; уз 

саобраћајнице и нова привредна постројења, односно заштитног зеленила у насељима. 

 обезбеђењем редовне контроле здравствене исправности намирница и квалитета воде за пиће, као и 

системом адекватне здравствене заштите - реконструкцијом постојећих објеката здравствене заштите и 

обезбеђење доступности објектима и услугама здравствене заштите и других јавних служби од значаја за 

здравствени и социјални статус грађана.  

Мере заштите у области заштите предела и живог света 

Заштита предела и живог света обухвата примену мера заштите предеоног и биолошког 

диверзитета путем: 
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 идентификације, заштите и управљања поплавним подручјима значајним са становишта ЕУ директиве 

о птицама и стаништима; 

 одбране од поплава; 

 промоције одрживог коришћења земљишта; 

 промоције развоја руралног туризма. 

Поред тога, обезбеђује се заштита живог света при:  

 извођењу грађевинских радова (посебно обезбеђење еколошких коридора и зона око објеката 

инфраструктуре магистралног значаја); 

 транспорту потенцијално штетних материја (гориво и друге запаљиве суспстанце); 

 примени хемијских средстава у пољопривредној производњи; 

 лову и роболову - планско организовање лова, риболова и ловног туризма. 

Зоне заштите од негативних утицаја индустрије 

Приликом формирања нових привредних објекта и зона утврђују се урбанистичка правила и 

услови заштите животне средине за одређене еколошке категорије предузећа, која се заснивају на 

минималним планским површинама круга предузећа и обавезним заштитним растојањима између 

потенцијалних извора опасности у кругу и стамбених насеља, као што је дато у наредној табели. 

Табела: Критеријуми за заштитна растојања од индустријских објеката 

КАТЕГОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА * А (Прва) Б (Друга) В (Трећа) 

 Површина комплекса (hа) - < 3 3-80 

 ЗАШТИТНО ОДСТОЈАЊЕ1  (m) 10- 50 50 - 100 100 -500 

Потребна урбанистичка документација за заштиту животне средине** - ПУ ПУ, ПО 

*   Када је присутно више ризика,  предузеће се категорише према највећем ризику 

**  ПУ = процена утицаја на животну средину, ПО = процена опасности од хем. удеса, 

Извор:Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана града Шапца 

 

min 200 m

Prva kategorija

Druga kategorija

Treæa kategorija

Prva i d
ruga kategorija

min 50 m

min 10 m

10 - 50m

 
Шематски приказ мера заштите од утицаја привреде за I, II и III категорију предузећа 
Извор:Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана града Шапца 

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 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 

                                                   
1    Заштитно одстојање представља најмање одстојање између извора опасности и најближег стамбеног 

       или другог осетљивог објекта. Изведено на основу смерница Савеза друштава за чистоћу ваздуха  

       Југославије (1987): "Заштитна одстојања између индустрије и стамбених насеља".  
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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.  

Критеријуми заштите животне средине од негативних утицаја индустрије унутар зона становања 

Унутар зоне становања није могућа реализација пројеката наведених у листи I Уредбе о 

утврђивању листе и пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе објеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гл. РС бр 114/08), као ни следећих пројеката из листе:  

 сви пројекти наведени под тачком 2. Екстрактивна индустрија  

 сви пројекти наведени под тачком 3. Производња енергије  

 сви пројекти наведени под тачком 6. Производња и прерада метала  

 сви пројекти наведени под тачком 7. Индустријска прерада метала,  

 сви пројекти наведени под тачком 8. Хемијска индустрија,  

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

 сви пројекти наведени под тачком 13. Други пројекти  

Критеријуми заштите животне средине од негативних утицаја пољопривреде  
Утврђују се минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточних фарми и 

објеката у суседству, и то од стамбених зграда 200 метара, од државних путева Iб реда 200 метара, од 

речних токова 200 метара и од изворишта водоснабдевања 800 метара. Наведена одстојања могу бити 

и већа ако то покаже анализа утицаја на животну средину за фарме са преко 500 условних грла.  

Планска ограничења 
Стратегија одрживог развоја Шапца из 2010. налаже да друштвени и просторни развој Шапца 

буде у служби заштите животне средине. То значи да у свим развојним програмима организација, 

предузећа и целокупне заједнице приоритет треба да буде заштита животне средине.  
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За индустријске и друге објекте који технолошким процесом производње емитују штетне материја 

у животну средину, (предвиђа се смањење загађења и довођење емисија загађујућих материја у границе 

прописане законима и подзаконским актима), морају планирати рекунструкције и осавремењивање 

опреме у смислу уградње уређаја и опреме која доприноси смањењу загађења. 

II.1.6.5. Мере заштите од елементарних непогода 

Пројектовање и изградња у границама обухвата ПГР морју  бити  изведени  у складу  са  

законском  регулативом  из  области  заштите  од  пожара,  заштите  од  елементарних непогода и заштите 

у случају ратних дејстава и др.  Елементарне непогоде се могу манифестовати као сеизмичка разарања, 

поплаве и бујице, пожари и експлозије, отварање клизишта и др. које могу утицати неповољно на 

становнике и добра. Неопходно је да се скупом урбанистичких и грађевинских мера одговори потребама 

заштите и то пре свега у циљу смањења дејстава евентуалног разарања, односно обима и степена 

разарања физичких структура. Због тога је при планирању обезбеђена примена и реализација мера 

заштите од елементарних и других непогода. 

Превентивне мере заштите од поплава: У складу са Мишљењем ЈВП ¨Србијаводе¨ -ВПЦ ¨Сава- 

Дунав¨-Београд, бр.4924/1 од 21.11.2014.године, кojи су сaстaвни дeo дoкумeнтaциje Плaнa, планирани су 

следећи радови: реконструкција и доградња водопривредних објеката и грађевина на реци Думачи и 

изградња нових канала у грађевинском подручју насеља.  

У циљу заштите од пожара према одредбама Закона о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, 

број 111/2009 и 20/2015) прибављени су  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 
217-4120/14-1 од 05.05.2014.) којима се прописује 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 ПГР насеља Јеленча, на територији града Шапца“, 

достављеним од стране Републичког сеизмолошког завода (бр. 02-233/14 од 15.05.2014.), 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 
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подрумске и друге подземне просторије у стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи 

и материјалних добара, напуштени тунели, пећине и други природни објекти. 

Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други 

инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање. 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. 

Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским просторијама, 

гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта. Димензионисање плоче треба 

вршити у складу са тачком 59. Техничког прописа за склоништа и друге заштитне објекте 

(«Сл.војни лист СРЈ», бр. 13/98), односно према члану 55. Правилника о техничким нормативима за 

склоништа («Сл.лист СФРЈ», бр. 55/83). 
Власници кућних склоништа, склоништа привредних друштава и других правних лица обезбеђују 

одржавање својих склоништа. Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, не могу се 

вршити адаптације или реконструкције које би утицале или би могле утицати на исправност склоништа, 

нити се склоништа могу користити у сврхе које би погоршале њихове хигијенске и техничке услове. 

II.1.7. ИНЖЕЊЕРСКО- ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 

За приказ инжењерско- геолошких карактеристика терена коришћена је Студија са 

инжењерскогеолошким подлогама (Омни Пројект- Земун, децембар 2005.), чију израду је наручила СО 

Шабац, са нивоом обраде и подлогама у размери 1: 50.000. (Графички прилог: Извод из 

инжењерскогеолошких подлога). Према инжењерскогеолошкој рејониизацији терена, која је извршена 

на основу геолошке грађе терена, морфолошких, хидролошких и сеизмичких услова терена, на 

територији града Шапца је издвојено 6 инжењерскогеолошких рејона; Катастарска општина Јеленча 

највећим делом припада V инжењерскогеолошком реону, мање површине уз Саву припадају VI, а 

југоисточни део припада III реону. Ове границе се не могу прецизно дефинисати на подлогама и у 

размери у којој је урађен графички део Плана. Издвојени рејони имају следеће ограничења и 

услове изградње и коришћења терена: 

Рејон III 

Функционална ограничења терена 

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

заравњен; 

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

седименти су неједнако, претежно  добро носиви, спорадично јако стишљиви и меки, водом засићени, 

са нивоом подземне воде на 1.0-2.0 м дубине;  

 У подручју пролувијума изградња се обавља у средње стишљивом тлу , средње носивости које је 

најчешће водозасићено испод прве подземне етаже; 

 Терен је претежно стабилан, али су могуће појаве нестабилности у усецима водотока и саобраћајница. 

Неопходни услови коришћења терена 

 Израда хидротехничких објеката регулације кишних, површинских и подземних  вода; 

 Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења; 

 Локална нивелација терена насипањем  шљунковито-песковитим гранулатом; 

 Дренирање терена код уређења и изградње објеката; 

 Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 7-0 i  70 MCS. 

Услови изградње 

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

нагибима до 3 %, а ослањају се на  добро носиво и  средње  стишљиво тло;  код  дубоких ископа 

потребна је  заштита разупирањем, јер је тло у ископима  склоно обурвавању;  свуда се појављују 

подземне воде, па је за извођење радова неопходно гравитационо одвођење или цпљење; у 

пролувијалним глинама, углавном су услови ископа повољни, носивост тла за објекте овог типа је 

задовољавајућа, а појава вода могућа је на дубини испод два метра, често и плиће; 

 Крупни објекти хидротехничке инфраструктуре, шахте, растеретне и црпне станице, изводиће се у 

слабо до средње стишљивом, средње носивом тлу; фундирање се може изводити директно,  уз 

евентуалне лаке санације тампонима од шљунка при напонима већим од 200.0 kN/m2; обавезна је 

хидротехничка заштита подова најнижих етажа на стални водени ниво уколико су укопане најмање за 

једну подземну етажу, као и израда ободних дренажа; нарочито је важно дренирати залеже потпорних 

зидова и других заштитних објеката; 

 Нивелација терена насипањем може се изводити  грубозрним гранулатима; у зони сталног или 

повременог нивоа подземних вода, неопходне су подлоге од “iberlaufa”, крупних блокова камена или 

грађевинских блокова;  

 Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских намена, граде се директним 

темељењем у шљунковито-песковитим материјалима, или пролувијалним глинама, уз евентуалну 

санацију темељног тла, у складу са напонима на тлу;  
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 Углавном је неопходна заштита подова објеката од влаге или сталног или повременог нивоа 

подземних вода, израдом ободних дренажа или “дренажних тепиха” од шљунка који имају функцију 

и мелиоративних тампона; 

 У свим материјалима  могуће је извести директно темељење на тракама, самцима или плочи; 

изузетно, уколико су подински седименти прашинаста тла, водом засићена, велике дебљине и ниске 

консистенције, неопходно је темељење на бушеним шиповима који се ослањају на шљунковите 

слојеве;      

 У земљаним ископима дубљим од два метра, појављује се вода из плитких  издани, са неједнаким 

константним приливом; може се одстранити гравитационим одвођењем или црпљењем пумпама снаге 

до 3.0-5.0  l/sec;  

 Саобраћајнице се граде у шљунковито-песковитом, прашинастом или глиненом тлу,   планирањем 

насипа и тампона  од грубозрних гранулата;  у глиненом и прашинастом тлу карактеристике 

постељице су неповољне и неопходна су мешања локалног тла са другим повољним врстама, 

просејавања и просушивања; 

 Објекти гробља  могу се градити у  квартарном тлу, где су нивои вода испод санитарне дубине 

сахрањивања; погодна су пролувијална и невезана песковита тла; неопходно је  површинско 

одводњавање терена од падавинских вода; 

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

 Водоснабдевање у овом рејону могуће је  из пескова и шљункова језерских тераса, где су водоносни 

слојеви на различитим дубинама , таложени у више нивоа, дебљине 1.0-3.0 м. 

Рејон V 

Функционална ограничења терена 

 Терен је равничарски, са нагибом од 3.0-5.0  %; 

 Изградња се реализује у алувијалним прашинасто-песковитим седиментима високе деформабилности, 

мале носивости, у локалним депресијама често и  муљевитим,  неподобним за градњу, са неопходним 

санацијама тла, као и објектима одбране и заштите од високих вода, а у приобаљу од поплавног 

таласа;  

 Водозасићење тла је свуда присутно, нивои вода су непосредно испод површине терена, на око 1.0 м 

дубине, неретко и при површини. 

Неопходни услови коришћења терена 

 Израда хидротехничких објеката одбране и заштите од високих и катастрофалних вода, регулација 

кишних, површинских и подземних  вода; 

 Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења; 

 Често неопходна нивелација - издизање терена насипањем шљунковито-песковитим гранулатом и 

рефулационим песком; 

 Дренирање терена код уређења и изградње објеката; 

 Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 70 i 7+0 MCS сеизмичког интензитета. 

Услови изградње 

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

до 3 % и мање, а ослањају се на  до јако  стишљиво тло;   неопходно је  предвидети  санационе 

подлоге, а код објеката великог пречника предвидети и могућност плитког шипирања; код  дубоких 

ископа потребна је  стабилна заштита разупирањем, талпирањем и шипирањем; терен је потпуно 

водозасићен, па је неопходно црпљење вода пумпама капацитета 5.0-8.0 l/sec;  

 Хидротехнички објекти, црпне станице или објекти трансформатора изводиће се у слабо носивом, 

јако стишљивом тлу; фундирање се углавном не може  изводити директно,  за напоне веће од 100.0 

kN/m2; тампонски слојеви  треба да су од шљунчаног гранулата, са истовременом функцијом 

дренажног тепиха, пројектовани за велике напоне са збијеношћу до 30.000  kN/m2; обавезна је 

хидротехничка заштита подова најнижих етажа на стални водени ниво; 

 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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Рејон VI 

Функционална ограничења терена 

 Терен је равничарски, са нагибом од 3.0-5.0  %; 

 Изградња се реализује у алувијалним прашинасто-песковитим седиментима високе деформабилности, 

мале носивости, у локалним депресијама често и  муљевитим,  неподобним за градњу, са неопходним 

санацијама тла, као и објектима одбране и заштите од високих вода, а у приобаљу од поплавног 

таласа;  

 Водозасићење тла је свуда присутно, нивои вода су непосредно испод површине терена, на око 1.0 м 

дубине, неретко и при површини. 

Неопходни услови коришћења терена 

 Израда хидротехничких објеката одбране и заштите од високих и катастрофалних вода, регулација 

кишних, површинских и подземних  вода; 

 Израда система фекалне канализације ради санитације простора и загађења; 

 Често неопходна нивелација - издизање терена насипањем шљунковито-песковитим гранулатом и 

рефулационим песком; 

 Дренирање терена код уређења и изградње објеката; 

 Пројектовање објеката у сеизмичким условима за 70 i 7+0 MCS сеизмичког интензитета. 

Услови изградње 

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

до 3 % и мање, а ослањају се на  до јако стишљиво тло; неопходно је  предвидети  санационе подлоге, 

а код објеката великог пречника предвидети и могућност плитког шипирања; код  дубоких ископа 

потребна је  стабилна заштита разупирањем, талпирањем и шипирањем;  терен је потпуно 

водозасићен, па је неопходно црпљење вода пумпама капацитета 5.0-8.0 l/sec;  

 Хидротехнички објекти, црпне станице или објекти трансформатора изводиће се у слабо носивом, 

јако стишљивом тлу; фундирање се углавном не може  изводити директно,  за напоне веће од 100.0 

kN/m2; тампонски слојеви  треба да су од шљунчаног гранулата, са истовременом функцијом 

дренажног тепиха, пројектовани за велике напоне са збијеношћу до 30.000  kN/m2; обавезна је 

хидротехничка заштита подова најнижих етажа на стални водени ниво; 

 Нивелација терена  може се изводити рефулацијом, или шљунковитим гранулатом, са предходном 

израдом подлоге од каменог набачаја;   

 Објекти становања, комуналних услуга, индустрије, јавних и спортских намена, са напонима већим 

од 100.0 kN/m2, темеље се на дубоким темељима, али је могућа и израда тампона чија се дебљина и 

збијеност усклађују са напонима у тлу;  

 Саобраћајнице се граде у  песковито-прашинастом тлу житке до меке консистенције, са масивном 

заменом постељице насипима и тампонима од   грубозрних гранулата; 

 Објекти гробља  не могу се градити у овом тлу, осим на локалним узвишењима, изнад нивоа вода 

мин. 3.0 м, уколико такве локације постоје; 

 Депоније не треба планирати у овом рејону због високог нивоа вода и сталног водозасићења тла.    

 Водоснабдевање у овом рејону могуће је из алувијалних пескова и шљункова, са више нивоа 

аквифера, али је потребна деферизација вода. 

II.1.8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ  ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 

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.  

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније 

експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити 

следеће мере: 

 приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката; 

 користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката 

(полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.); 

 у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете 

употребљавати енергетски ефикасна расветна тела; 
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 постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне 

елементе где техничке могућности то дозвољавају; 

 постављати топлотне пумпе уз коришћење геотемналних потенцијала 

 код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регули- 

сање потрошње свих енергетских уређаја у објекту. 

Могуће мерe за унапређење енергетске ефикасности система климатизације, грејања и хлађења 

укључују: 

 Замена стандардних котлова нискотемпературним или кондензационим котловима 

 Примена нискотемпературних система грејања 

 Примена високотемпературних система хлађења 

 Повраћај топлоте из отпадног ваздуха у системима вентилације и климатизације 

 Природно проветравање  

 Припрема потрошне топле воде помоћу енергије сунца 

 Припрема потрошне топле воде помоћу топлотних пумпи које као извор топлоте користе топлоту 

отпадне воде 

 Примена инвертерских уређаја за хлађење простора 

 Примена топлотних пумпи у пасивном режиму рада за пасивно хлађење 

 Искориштење отпадне топлоте са кондензатора расхладних агрегата за загревање потрошне топле 

воде 

 Обезбедити предгревање ваздуха у зимском периоду за радтоплотне пумпе ваздух – вода, укопавањем 

доводног канала за ваздух 

 Обезбедити предгревање спољњег ваздуха за сагоревање топлотом димних гасова уградњом димљака 

са коаксијалном цеви 

 Топлотна изолација неизолованих делова система 

 Домаћинско руковање, употреба и одржавање система за грејање, хлађење, вентилацију и припрему 

санитарне топле воде 

Објекти који уживају неки вид заштите имају посебан третман у смислу постављања услова 
енергетске ефикасности. Објекти народног градитељсктва и они који су новопланирани у зонама 

руралног становања треба да имају прозоре и врата од дрвета и природних материјала, чиме се не постиже 

задовољавајућа енергетска ефикасност у смислу да такви објекти не могу да имају катерогорију Ц, али је 

у овом случају приоритет задржавање традиционалног начина градње и уклапање у амбијент руралног 

подручја. 
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II.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

Правила грађења су дефинисана као општа и посебна правила која важе у издвојеним 

целинама, зонама, подручјима и појединачним локалитетима у обухвату Плана,  према графичком 

прилогу број 8 Подела на целине и зоне и заштита простора. Правила грађења дефинисана су по следећим 

поглављима и тачкама: 

 II.2.1.Општа правила грађења у обухвату Плана; 

II.2.1.1.Табела компатибилности намена 

 II.2.2.Посебна правила грађења за целину I Радна зона 

 II.2.3.Посебна правила грађења за целину II Насеље са атаром  

Правила грађења служе:  

 за регулисање изградње за површине, где се спровођење врши директно, издавањем локацијских 

услова на основу ПГР-а; 

 за израду урбанистичког пројекта за површине за које се овим планом прописује обавезна израда 

урбанистичког пројекта или када је израда урбанистичког пројекта неопходна ако План не садржи 

довољно елемената за директно спровођење; 

 за регулисање изградње површина и објеката јавне намене, директним спровођењем ПГР-а или 

израдом урбанистичког пројекта; 

 као смернице за детаљну разраду на подручјима на којима је прописана обавезна израда планова 

детаљне регулације, као и за регулисање изградње на овим површинама у оквиру дефинисаних зона, 

уколико се планови детаљне регулације не донесу у Законом предвиђеном року. 

За планиране намене у оквиру издвојених целина и зона општа и посебна правила грађења, се 

директно примењују на земљишту претежне намене, изузев на подручјима за која је прописана 

обавезна израда планова детаљне регулације.  

II.2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ДЕФИНИСАНЕ ЦЕЛИНЕ, ЗОНЕ И 

НАМЕНЕ 

ПОЈМОВНИК 
ГРАЂЕВИНСКА  

ПАРЦЕЛА 
~Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној 

саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

ЗАНАТСТВО ~Занат је врста делатности која се бави производњом, поправком, или одржавањем 

ствари, а која се обављања личним радом, или у форми привредног субјекта; 

Занатска делатност може бити:  

-производна,  израда производа применом занатлијског стручног знања и  

практичних вештина, уз веома малу употребу машина (посластичарство, пекарски 

занат, обућарство, ћилимарство, столарство и тд); производно занатство у стамбеним 

зонама се дефинише као занатство са ограниченом производњом, односно 

производњом робе за потребе истог пословног простора; У случајевима где је 

наведено да се условљава ограничена производња, максимална површина 

простора у којем се обавља предметна делатност је 100 м2, 

-услужна, тј. поправка и одржавање производа, уређаја и објеката, (мањих 

угоститељских објеката- кафе бар, ресторани и сл., фризерско-берберске услуге и 

др.); 

-стари занати, уметнички занати и домаћа радиност, као и друге услуге. 

ПРИВРЕДНИ  

КОМПЛЕКС 
~Привредни комплекс (у ПГР-у) представља јединствену целину (функционалну и 

просторну), коју чине: уређено земљиште и објекти основне намене, заједно са 

свим пратећим и помоћним објектима уређајима и инсталацијама, који 

функционишу или се планирају на једној или више катастарских парцела, које 

су у истом власништву и имају заједничке међе (суседне парцеле). 

ИНДУСТРИЈСКИ 

КОЛОСЕК, 

ИНДУСТРИЈСКА  

ЖЕЛЕЗНИЦА 

~Индустријски колосек је железнички колосек који се прикључује на јавну 

железничку инфраструктуру у станици и служи за допремање и отпремање робе за 

валасника, односно носиоца права коришћења тог колосека;  

~Индустријска железница је железница којом привредно друштво из области 

индустрије, шумарства, рударства или других области привреде превози робу или лица 

за сопствене потребе; 

~Индустријска железница може бити прикључена на железничку 

инфраструктуру управљача инфраструктуре; Привредно друштво, друго правно 

лице или предузетник може имати индустријски колосек прикључен на железничку 
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инфраструктуру управљача инфраструктуре, као и индустријске колосеке, постројења, 

уређаје и објекте на тим колосецима, железничка возна средства и друга средства 

изграђена по посебним техничким нормативима и стандардима. Прикључење 

индустријских железница и индустријских колосека уређују уговором управљач 

инфраструктуре и привредно друштво, друго правно лице или предузетник чија је 

индустријска железница, односно индустријски колосек прикључен. 

ПОМОЋНИ 

ОБЈЕКАТ 

 

~Помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на 

истој парцели на којој је саграђен или може бити саграђен главни стамбени, пословни 

или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и 

сл.);  

~Помоћни објекти (гараже и оставе) се обавезно постављају у унутрашњост 

парцеле и њихова грађевинска линија не сме бити постављена испред 

грађевинске линије главног објекта. 
ЕКОНОМСКИ 

ОБЈЕКТИ 
~Економски објекти су објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за 

гајење говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење 

голубова, кунића, украсне живине и птица); пратећи објекти за гајење домаћих 

животиња (испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за 

складиштење осоке); објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за 

складиштење концентроване сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви), 

објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари и кошеви) и други 

слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, 

пушнице, сушионице и сл.); 
РЕКОНСТРУКЦИЈА 

И  

ДОГРАДЊА  

~Реконструкција јесте извођење грађевинских радова на постојећем објекту у 

габариту и волумену објекта, којима се: утиче на стабилност и сигурност објекта и 

заштиту од пожара; мењају конструктивни елементи или технолошки процес; мења 

спољни изглед објекта или повећава број функционалних јединица; врши замена 

уређаја, постројења, опреме и инсталација са повећањем капацитета; 

~Доградња јесте извођење грађевинских и других радова којима се изграђује нови 

простор ван постојећег габарита објекта, као и надзиђивање објекта, и са њим чини 

грађевинску, функционалну, или техничку целину; Доградња подразумева 

обезбеђење одговарајућег броја паркинг места и зелених површина;  

ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

 

 

~Под зеленим површинама се подразумевају незастрте површине под засадима 

или природно насталом вегетацијом. Површине за паркирање (паркинг места) 

могу бити озелењене, али не улазе у минимални проценат зелених површина на 

парцели. 

ОГРАДЕ (1) ~Ограде могу бити пуне (непрозирне) или прозирне (транспарентне) са живицом с 

унутрашње стране; Ограда се сматра прозирном, ако је минимална прозирност 20%;  

(2) ~Могућа је изградња прозирних ограда са зиданим или бетонским парапетима 

максималне висине до 50 cm;  

ВОДНО  

ЗЕМЉИШТЕ 
~Водно земљиште текуће воде јесте корито за велику воду и приобално 

земљиште; Приобално земљиште је појас земљишта непосредно уз корито за 

велику воду водотока, које служи одржавању корита за велику воду, заштитних 

објеката и обављању других активности које се односе на управљање водама;  

~Ширина појаса приобалног земљишта је: у подручју незаштићеном од поплава 

до 10,0м; у подручју заштићеном од поплава до 50,0м (зависно од величине 

водотока, односно заштитног објекта), рачунајући од ножице насипа према 

брањеном подручју. 

ОПШТА  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

~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. 

НАМЕНА 

ПОВРШИНА  

И  

ОБЈЕКАТА 

 

~Овим планом се дефинишу правила грађења којима се уређују дозвољене основне/ 

претежне  намене, као и могуће друге намене које су компатибилне са претежном 

наменом. Изградња објеката на основу овог плана може се вршити у складу са 

предвиђеном претежном и дозвољеном компатибилном наменом. 

~Објекат компатибилне намене може се градити на површинама друге претежне 

намене, као монофункционалан на површинама планираним за друге претежне 
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намене, или као вишефункционалан,  под условом да својом компатибилном 

функцијом не реметити основну функцију основне/претежне намене у којој се 
налази; Компатибилне намене су дефинисане у тачки II.2.1.1. Табелом 

компатибилности намена и у посебним правилима грађења за сваку зону;  

~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, естетске критеријуме, 

функције суседства и саобраћајну фреквентност суседства; 

-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. 

~Компатибилне делатности не смеју имати неповољне визуелне ефекте на 

околину, а саобраћајне и друге потребе које проистичу из појединачне делатности, не 

смеју да угрозе основну функцију зоне у којој се налазе;   

~Правила грађења и уређења која се односе на зону основне/претежне намене у 

потпуности се односе и на компатибилну намену.   

~Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема 

компатибилни су са свим наменама. 

~Границе различитих намена су дефинсане границама катастарских парцела 

или регулационим линијама саобраћајница, изузетно границом заштитне зоне 

гасовода;  

~Уколико је на парцелама већих површина, дефинисано више намена, где год је 

било могуће (нпр. рурално становање- заштитно зеленило дуж планираних 

канала), ширина појаса једне намене је димензионисана и означена на графичким 

прилозима бр. 8 „Подела на целине и зоне и заштита простора“ и 11 „План 

нивелације и регулације 2- грађевинске линије“ котираним/уписаним растојањем 

од регулационе линије (50м за зоне руралног становања) и растојањем од 

планираних канала (20м за заштитно зеленило);  На парцелама где није било могуће 

прецизно дефинисање, граница различитих намена на парцели (рурално 

становање-мешовите, пословно- стамбене зоне и пољопривредно земљиште) иде 

правом линијом која повезује две најближе преломне тачке суседних парцела; 

Уколико на наведене начине није било могуће извршити разграничење намена на 

једној парцели, намена простора ће се утврђивати мерењем на  графичком прилогу 

бр. 8 „Подела на целине и зоне и заштита простора“. 

ФОРМИРАЊЕ 

ГРАЂЕВИН- 

СКИХ 

ПАРЦЕЛА 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

И 

 

ПРЕПАРЦЕЛА-

ЦИЈЕ 

И 

 

ИСПРАВКЕ 

ГРАНИЦА 

ПАРЦЕЛА 

~Свака катастарска парцела се може мењати (промена облика, површине, граница 

и др.) парцелацијом и препарцелацијом у складу са Законом и Планом;  

~Постојећа, једна или више парцела, могу се трансформисати/ поделити, на две 

или више грађевинских парцела (парцелацијом), под следећим условима: 

-подела се може вршити у оквиру граница једне или више парцела; 

-све новоформиране парцеле морају имати приступ на јавну површину; 

-нове грађевинске парцеле се формирају на основу урбанистичких правила 

дефинисаних за одређену зону/ намену и тип изградње; 

-поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних услова, осим 

у случајевима када је то дозвољено Законом и овим планом; 

-уколико постојећа парцела која се дели нема довољну ширину за поделу по дужини 

(дубини) парцеле, 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. 

~Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу 

(препарцелацијом), под следећим условима: 

-спајање се може вршити у оквиру граница целих парцела, тако да граница 

новоформиране парцеле обухвата све парцеле које се спајају; 

-за новоформирану грађевинску парцелу важе урбанистичка правила дефинисана за 

одређени тип изградње и намену. 

~Парцеле са површином испод минимално дефинисане површине за одређени 
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тип изградње, са мањом ширином  уличног фронта, испод дозвољеног не могу 

бити грађевинске парцеле, изузев:  

-ако је та могућност дефинисана посебним правилима грађења;  

-већ формиране парцеле, када површина парцеле може бити мања од минимално 

дефинисане само уколико је ранијим поступцима земљиште (пре)парцелисано 

коришћењем других параметара за величину парцеле;  

-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 ту 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. 

~Приликом израде пројекта парцелације и препарцелације, придржавати се 

дефинисаних општих и посебних правила парцелације за изградњу различитих 

типова објеката у различитим зонама следећих услова: 

-задржавају се постојеће катастарске парцеле које својим обликом, површином и 

ширином уличног фронта задовољавају критеријуме за формирање грађевинских 

парцела за изградњу појединих типова објеката; 

-парцела се може објединити са суседном ако се налазе у оквиру исте намене и ако се 

тиме стварају повољнији услови за реализацију; 

-парцела се може објединити са суседном ако се налазе у оквиру различитих 

намена/зона, (нпр. привредни комплекси у насељу- мешовите, пословно –стамбене 

зоне; мешовите, пословно –стамбене зоне- породично становање; мешовите, 

пословно –стамбене зоне- рурално становање и сл.), уколико се тиме стварају 

повољнији услови за изградњу, испуњавају услови заштите животне средине и 

суседних објеката и смањују  неповољни утицаји на животну средину (обезбеђује 

минимална површина парцеле, прописана заштитна растојања од међа, појас 

заштитног зеленила и сл.), под условом да су намене објеката, ради чије изградње се 

врши обједињавање парцела међусобно компатибилне (привредне делатности- 

пословање- зеленило), при чему се на деловима новоформиране парцеле примењују 

правила грађења за зону којој припадају; 

ПРИСТУП  

ГРАЂЕВИНСКОЈ 

ПАРЦЕЛИ 

~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти приступ нa jaвну саобраћајну пoвршину 

(улица трг и сл.); Парцелама које немају директан приступ јавној саобраћајној 

површини, мора се обезбедити колски прилаз преко друге парцеле (истог 

власника, сукорисничке/сувласничке или са правом службености пролаза), 

уколико другачије није наведено у посебним правилима грађења;  

ОПШТА 

ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА 

 

ЗА  

ОБЈЕКТЕ 

 

 

~Планирани објекат се може градити искључиво у границама сопствене парцеле и 

није дозвољена градња објекта и његових делова на више парцела.  

~Изградња објекта на парцели дефинисана је следећим елементима: 

грађевинским линијама, висином објекта, спратношћу, односом објекта према 

суседним парцелама и објектима на суседним парцелама, индексом или 

коефицијентом изграђености и/или индексом или степеном заузетости. 

~Грађевинске линије које одређују положај планираног објекта на парцели 

дефинишу се тако да омогућују функционисање објекта на парцели и несметано 

постављање инфраструктуре, а да не угрозе функционисање и статичку 

стабилност објеката на суседним парцелама. Грађевинске линије дефинишу 

максималне границе градње објекта, а габарит објекта може бити и мањи у 

односу на зону изградње дефинисану грађевинским линијама.  

~Максималне грађевинске линије нових објеката дефинисане су у графичком 

прилогу бр.11„План нивелације и регулације 2- грађевинске линије“ и утврђују се на 

основу „Плана нивелације и регулације 1 и 2“, дефинисаних попречних профила 

саобраћајница и списка геодетских координата осовинских и темених тачака.  

~Уколико нису дефинисане овим Планом, грађевинске линије ће бити прецизно 

дефинисане плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима. 

~При детаљној разради простора, при изради планова детаљне регулације, може 

доћи до мањег одступања од дефинисаних максималних грађевинских линија, 

при чему се растојање грађевинске од регулационе линије може смањити (од 

дефинисаног Планом генералне регулације), уколико се ради о преовлађујућој 

грађевинској линији квалитетних објеката у улици или уличном фронту блока, 
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уколико то технолошки процеси на парцели захтевају и сл. При том, одступањем 

од дефинисаних грађевинских линија не сме се нарушавати прегледност 

саобраћајнице.  

~У простору између регулационе и грађевинске линије дозвољено је 

постављање: портирница, за контролу улаза- излаза у комплекс, информативних 

пунктова, инфраструктурних објеката (ТС, бунари и сл.).   

~Грађевинске линије постојећих објеката се задржавају, под условима 

дефинисаним Планом и уколико Планом није другачије одређено. У случају да се 

постојећи објекат или део објекта налази у простору између планиране 

грађевинске и регулационе линије, објекат се може задржати, уз могућност 

инвестиционог одржавања 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 правила грађења утврђених овим планом. У случају замене објекта или 

реконструкције већег обима, објекат се мора поставити на Планом дефинисану 

грађевинску линију. 

~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, канали, 

комуналне површине и др.), морају се уклонити. 

~У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних 

парцела, објекти могу бити постављени:  

-као слободностојећи, када објекат не додирује ниједну линију грађевинске парцеле 

(изузев ако се објекат, поставља на међу, уз писану сагласност суседа, а није објекат 

у низу); 

-у прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске 

парцеле; код изузетно плитких парцела у зонама породичног становања, могу се 

градити двојни објекти који додирују задње границе парцела. 

-у непрекинутом низу, када објекат на парцели додирује обе бочне линије 

грађевинске парцеле 

~Минимална растојања од граница суседних парцела и од објеката на суседним 

парцелама дефинисана су посебним правилима грађења, у зависности од намене и 

положаја у насељу, односно радној зони. 

~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. 

СПРАТНОСТ  

И  

ВИСИНА 

ОБЈЕКАТА 

~Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са 

косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом); Нулта кота је 

тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. 

~Пoд призeмљeм сe пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2 м.  

~Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или 

приступног пута, односно према нултој коти објекта и то:  

-кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте 

нивелете јавног или приступног пута; кота приземља нових објеката може бити 

највише 1,2м виша од нулте коте; 

-за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа 

од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,2м нижа од коте 

нивелете јавног пута; 
-за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице кота 

приземља објеката одређује се применом претходно наведених правила; 

-за објекте на регулацији који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и 

делатности), кота приземља може бити минимално 0,15м изнад  коте тротоара. 

~Пoд спрaтoм сe пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,0 м. 
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Спрaтнa висинa пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe.  

~Мaксимaлнe спрaтнe висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, 

мoжe бити увeћaнa зa 10%, а за јавне објекте и више. 

~Пoд пoткрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoткрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo 

мaксимaлнe висинe дeфинисaнe прaвилимa грaђeњa зa зону, подручје или намену, 

при чeму мaксимaлнa кoтa слeмeнa нe мoжe бити вeћa oд 4,5 м oд кoтe пoдa 

пoдкрoвљa; Пoд пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe спрaтнe 

висинe 4,0 м, чиje je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 м; Нaткривaњe 

пoвучeнoг спрaтa рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг 

нaгибa дo 100, бeз кoриснe пoвршинe; Кoд пoвучeнoг спрaтa дoзвoљeнo je нaткривaњe 

oтвoрeнe тeрaсe трaнспaрeнтнoм нaдстрeшницoм, кoja у склaду сa укупнoм 

aрхитeктурoм oбjeктa нe прeлaзи зaдaту висину; Искључуje сe свaкa мoгућнoст 

нaкнaднoг зaтвaрaњa нaткривeнe тeрaсe зaдњe eтaжe; Ниje дoзвoљeнa примeнa нa 

jeднoм oбjeкту и пoткрoвљa и пoвучeнoг спрaтa. 

~Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе. 

~Мaксимaлнe кoтe слeмeнa  и венца  за објекте планиране спратности: 

-П+1+Пк- висина  слемена 11.70 , висина венца 9,20м 

-П+2+Пк- висина  слемена 14.70м, висина венца 12,20м. 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  

НА  

ПОСТОЈЕЋИМ 

ОБЈЕКТИМА 

~Дозвољава се реконструкција и доградња/ надзиђивање постојећих објеката, 

ако се задовоље следећи услови:  

-да је намена објекта у складу са дефинисаном наменом за зону у којој се налази;  

-да то не доводи до премашивања дефинисаних урбанистичких параметара за зону;  

-да се испоштују други услови из овог Плана (заштита простора, посебни услови 

изградње и др.);  

~Није дозвољено повећање корисног простора (броја станова, проширење 

пословног простора, производног, складишног простора и др.), приликом 

надзиђивања и доградње објеката ако се не могу обезбедити услови за паркирање и 

формирање зелених површина, према правилима грађења овог плана. 

~Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању 

постојећег дела објекта, као и објеката на суседним парцелама. Доградњом 

новог дела објекта не сме се угрозити статичка стабилност постојећег и објеката 

на суседним парцелама.  

~На постојећим објектима могу се формирати кровне баџе; Максимална висина од 

коте пода поткровља до преломне линије баџе је 2,2 м; У оквиру кровне баџе се могу 

формирати излази на терасу или лођу. 

~Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се код 

свих објеката под условом да предметна интервенција не угрожава функционисање и 

стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних 

комуникација морају бити изведени на сопственим 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 живе или раде ова лица. 

~Дозвољава се доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и 

тераса; Доградњом се на сме нарушити Планом дефинисано минимално растојање од 

суседних објеката,  

~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). 

~Дозвољава се адаптација, санација и инвестиционо и текуће одржавање 

објеката, у складу са Законом дефинисаним поступцима. 

~За објекте који су предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса, 

дозвољено је само текуће одржавање. 

~Услови који су наведени у овом поглављу се не односе на објекте који су у 

статусу непокретних културних добара и културних добара која уживају 
предходну заштиту; За њихову реконструкцију и ревитализацију услове утврђује 

надлежни завод за заштиту споменика културе.   
ОПШТИ УСЛОВИ 

ЗАШТИТЕ ОД 

ПОЖАРА 

~Приликом пројектовања и изградње објекта, морају се обезбедити основни захтеви 

заштите од пожара тако да се у случају пожара: 

-очува носивост конструкције током одређеног времена; 
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ПРИЛИКОМ 

ПРОЈЕКТОВАЊА 

И ИЗГРАДЊЕ 

-спречи ширење ватре и дима унутар објекта; 

-спречи ширење ватре на суседне објекте; 

-омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање. 

ТЕХНИЧКИ 

НОРМАТИВИ ЗА 

ПРИСУП 

ВАТРОГАСНОГ 

ВОЗИЛА 

~Објектима обезбедити приступ за ватрогасна возила у складу са Правилником о 

техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 

ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл.гласник 

СРЈ“, бр. 8/95); 

~Приступни пут за ватрогасна возила има следеће карактеристике: 

-најмања ширина коловоза за једносмерно кретање возила је 3,5м, а за двосмерно 

кретање 6,0м; 
-унутрашњи радијус кривине који остављају точкови је 7,0м, а спољашњи радијус 

кривине 10,5м; 

-успон (рампа) нагиба мањег од 12,0%-ако се коловоз не леди; а ако се леди мањег од 

6,0%. 

~Приступни пут за ватрогасна возила је део јавног пута или посебна саобраћајница 

којом се прилази објекту, а којој најудаљенија тачка коловоза није даља од 25,0м од 

габарита објекта. 
ПАРКИРАЊЕ 

 
~Паркирање путничких возила се обезбеђује на сопственој парцели, према 

дефинисаним нормативима за прорачун потребног броја паркинг места.  

~Дозвољена је само једна подземна етажа за гаражирање возила; Изузетеак од овог 

правила представљају јавни објекти и простори. 

~Паркирање теретних возила и пољопривредних возила и механизације се 

обезбеђује у оквиру привредног комплекса, парцеле власника, односно парцеле 

пољопривредног газдинства, изузев у привредним зонама, где је могуће организовати 

паркинг простор за више привредних комплекса, што је дефинисано у посебним 

правилима грађења. 

ОПШТИ 

НОРМАТИВИ  

ЗА  

 

ПРОРАЧУН 

ПОТРЕБНОГ 

БРОЈА  

ПАРКИНГ  

МЕСТА 

Нaмeнa  брoj пaркинг 

мeстa 

jeдиницa 

Стaнoвaњe нoвo 1 пм стaн 

Становање постојеће 0.8 пм стан 

Бaнкe 1 пм 50 м2 БРГП 

Мeдицинскe устaнoвe 1 пм 35 м2 БРГП 

Предшколске и основно школске  установе 1пм 1 учионица 

Aдминистрaтивнe устaнoвe 1 пм 80 м2 БРГП 

Јавна предузећа  1 пм 40 - 60 м2 БРГП 

Тржни центар 1 пм 55 м2 БРГП 

Рeстoрaни и остали угоститељски објекти 1 пм 8 стoлицa 

Хoтeл и остали смештајни капацитети 

(прeмa кaтeгoриjи) 

1 пм 6 крeвeтa 

Спoртскa хaлa 1 пм 10- 14 глeдaлaцa 

Пoслoвни oбjeкти или простори 1 пм 70 м2 БРГП 

Бискoп, дoм културe 1 пм 5 - 10 сeдиштa 

Индустриjски oбjeкти и складишта 1 пм 20 зaпoслeних  

или 200 м2  

корисног простора 

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. 

ТЕХНИЧКИ 

СТАНДАРДИ 

ПРИСТУПА- 

ЧНОСТИ 

~При пројектовању и изградњи обавезна је примена Правилника 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); 

~Приступачност, у смислу овог правилника, односи се на: 

-зграде јавне и пословне намене, објекте за јавну употребу (улице, тргови, 

паркови и сл.), као и на стамбене и стамбено пословне зграде са десет и више 

станова; 
-планирање нових објеката и простора, пројектовање и изградњу и доградњу нових 

објеката;  

-реконструкцију и адаптацију постојећих објеката, када је то могуће у техничком 

смислу.  
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~Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника јесу: банке, болнице, 

домови здравља, домови за старе, објекти културе, објекти за потребе државних 

органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, пословни објекти, 

поште, рехабилитациони центри, саобраћајни терминали, спортски и рекреативни 

објекти, угоститељски објекти, хотели, хостели, школе и други објекти.  

~Обавезни елементи приступачности су:  

-елементи приступачности за савладавање висинских разлика;  

-елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене и стамбено-

пословне зграде и објекти за јавно коришћење;  

-елементи приступачности јавног саобраћаја.  

~Ради несметаног кретања ширина уличних тротоара и пешачких стаза износи 

180cm, а изузетно 120cm;  

~Делови зграда као што су балкони, еркери, висећи рекламни панои и сл., као и 

доњи делови крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, 

уздигнути су најмање 250 cm у односу на површину по којој се пешак креће;  

~Места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом предвиђају се у 

близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката, 

означавају се знаком приступачности; Број места за паркирање износи: 

-за јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно 

коришћење и стамбене и стамбено пословне зграде са десет и више станова, најмање 

5% места од укупног броја места за паркирање, а најмање једно место за паркирање 

возила особа са инвалидитетом;  

-на паркиралиштима са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, 

продавницу прехрамбених производа, пошту, ресторан и дечји вртић, најмање једно 

место за паркирање возила особа са инвалидитетом;  

-на паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред магистралних 

и регионалних путева 5% места од укупног броја места за паркирање, али не мање од 

једног места за паркирање возила особа са инвалидитетом;  

-на паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге 

здравствене и социјалне установе, најмање 10% места од укупног броја места за 

паркирање, а најмање два места за паркирање возила особа са инвалидитетом;  

-свако паркиралиште које је обележено мора имати најмање једно приступачно 

место за паркирање  

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

~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 морају поштовати.  

~При изради урбанистичких пројеката обавезно определити простор за одлагање 

комуналног и технолошког отпада на парцели или комплексу. 

ОПШТИ  

УСЛОВИ 

КОРИШЋЕЊА 

ОБНОВЉИВИХ 

ИЗВОРА 

ЕНЕРГИЈЕ 

 СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА 

1.Пасивни соларни системи   

~Дозвољава се доградња стакленика, чија се површина не рачуна код индекса 

изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се побољшава енергетска 

ефикасност објекта. Код објекта свих намена на фасадама одговарајуће оријентације 

поред стакленика дозвољава се примена осталих пасивних система-ваздушних 

колектора.  

2.Активни соларни системи ван грађевинског подручја  

~Соларни системи (соларни колекторски систем или систем са фотонапонским 

панелима) за сопствене потребе и комерцијалну производњу енергије могу се 

постављати ван грађевинског  подручја: на земљи и на објектима (стакленика и 

пластеника и др.); на кровним површинама и фасадама објеката у функцији примарне 

пољопривредне производње; на воденим површинама рибњака и др.  

~Соларни системи за комерцијалну производњу електричне и/или топлотне 

енергије могу се градити на пољопривредном земљишту 6. класе и ниже (према 

Закону о пољопривредном земљишту, „Сл.гласник РС“, бр.  62/2006, 65/2008 – и др. 
Закони и 41/2009), трстици и пашњаци. Уколико Министарство пољопривреде 

одобри, могућа је изградња ових соларних система и на земљишту виших класа; 

Обавезу израде стратешке процене утицаја на животну средину, односно процене 

утицаја пројекта на животну средину утврдиће надлежни орган Градске управе.  

3.Активни соларни системи у грађевинском подручју  
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~Соларни системи за сопствене потребе могу се постављати у грађевинском 

подручју под следећим условима:  

-У зонама породичног и руралног становања– на кровним површинама и фасадама 

главног, помоћног, економског објекта и сл. дозвољава се постављање соларних 

система;  

-На привредним објектима, објектима пословања, пословања са становањем, 

спорта и рекреације, туристичким објектима, објектима јавне и других намена – 

на кровним површинама и фасадама објеката, где просторно-технички услови то 

дозвољавају; на постојећим (уз сагласност Комисије за планове) и планираним 

објектима дозвољава се постављање соларних система на препустима у форми 

ограде или надстрешнице; на планираним објектима фасадни елементи могу бити 

изграђени од блокова са интегрисаним соларним панелима; на објектима под 

заштитом, соларни системи се могу постављати само уз сагласност надлежног Завода 

за заштиту споменика културе; и др.; 

-На терену грађевинских парцела привредних, стамбених 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; Соларне колекторе и фотонапонске ћелије у грађевинском 

подручју насеља није могуће постављати на терен између основног објекта и 

регулационе линије; 

~Соларни системи за комерцијалну производњу електричне и/или топлотне 

енергије могу се градити у грађевинском подручјуи то: 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; За изградњу оваквих објеката обавезна је израда плана детаљне регулације 

уколико не постоји приступни пут и остали капацитети инфраструктуре, или израда 

урбанистичког пројекта ако је дефинисан приступни пут и ако постоји изграђена 

одговарајућа инфраструктура; Обавезу израде стратешке процене утицаја на 

животну средину, односно процене утицаја пројекта на животну средину 

утврдиће надлежни орган Градске управе.  
4.Правила грађења за соларне системе за комерцијалну производњу на земљи 

~Уколико се постављају на земљи, за соларне системе за комерцијалне потребе  

важе следећа правила: 

~Парцела мора имати непосредан колски приступ на јавну саобраћајну површину; У 

оквиру комплекса електране планирати сервисне саобраћајнице по ободу парцеле, 

односно зоне изградње, које морају бити повезане са јавном саобраћајном површином; 

Њихова функција је да, поред приступа механизације током градње, обезбеде и 

неометан приступ интервентих возила у случају кварова и акцидентних ситуација; 

Ширина коловоза је мин. 3,5m са обостраним банкинама од мин 0,5m (за 

једносмерни саобраћај) и са мин. полупречником унутрашњих кривина од 7,0m;  

~Соларна електрана се састоји од фотоелектричних панела (модула) чија је 

основна сврха конвертовање сунчеве енергије (фотона) у електричну енергију; и 

пратећих објеката: инверторске станице где се врши подизање напона и 

прилагођавање техничким условима како би се соларна електрана прикључила на 

електроенергетску мрежу; командно- надзорне зграде и др.  

~Минимално растојање свих објеката од границе суседних парцела и регулационе 

линије износи 7м; 

~Изградњом објеката не сме се нарушити ваздушна линија суседне парцеле, а 

одводњавање атмосферских падавина мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на 

којој се гради објекат; 

~Висину планираних објеката, расклопног постројења и командно надзорне зграде, 

одредити у складу са одабраном технологијом;  

~За потребе монтаже и каснијег одржавања, дуж редова панела и обода соларне 

електране се обезбедити слободан простор довољан за колски пролаз возила за 

одржавање.  

~Енергетска опрема и кабловске инсталације се поставља у складу са условима 

испоручиоца опреме и техничким прописима; 

~Технички елементи постројења соларне електране који се односе на: осветљење 

постројења, посебних објеката и прилазног пута, систем надзора и узбуњивања, систем 

заштите од пожара и других акцидената, заштиту од атмосферског пражњења, систем 

управљања и надзора решаваће се кроз пројектну документацију, а у складу са 
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техничким правилима, интерним стандардима и прописима испоручиоца опреме.  
~Парцела се ограђује транспарентном оградом максималне висине 2,2м. Ограда и 

стубови ограде постављају се тако да буду на парцели која се ограђује.  

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.  

~Постројења за производњу електричне и топлотне енергије из биомасе или у 

комбинацији са другим ОИЕ могу се градити у грађевинском подручју у оквиру 

радне зоне; За изградњу оваквих објеката обавезна је израда плана детаљне регулације 

уколико не постоји приступни пут и остали капацитети инфраструктуре или израда 

урбанистичког пројекта ако је дефинисан приступни пут и ако постоји изграђена 

одговарајућа инфраструктура; Обавезу израде стратешке процене утицаја на 

животну средину, односно процене утицаја пројекта на животну средину 

утврдиће надлежни орган Градске управе; 

~Постројења за производњу електричне и топлотне енергије из биомасе или у 

комбинацији са другим ОИЕ могу се градити ван грађевинског подручја, на 

пољопривредном земљишту 6. класе и ниже, трстицима и пашњацима, уз 

обавезну израду плана детаљне регулације. Уколико Министарство пољопривреде 

одобри и да своју сагласност, могућа је изградња ових соларних система и на 

земљишту виших класа; 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 (до 10 kW) могу се 

постављати 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.  

ЗАШТИТА 

ПРОСТОРА 

 И 

 

ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ 

 

ЗОНЕ  

И  

ПОДРУЧЈА 

ЗАБРАЊЕНЕ 

 ИЛИ  

 

 ОГРАНИЧЕНЕ 

ИЗГРАДЊЕ 

 

~На простору који је обухваћен Планом генералне регулације дефинисане су 

заштитне зоне инфраструктурних и комуналних објеката и инсталација,  

археолошких локалитета и друге у оквиру којих је изградња ограничена или 
забрањена, односно ови објекти представљају ограничавајући фактор за 

изградњу.Ове заштитне зоне су прецизно дефинисане у текстуалном делу Плана, као 

и у условима надлежних предузећа у документацији Плана, а у графичком прилогу 

су приказане оне зоне и подручја за које је то било могуће урадити с обзиром на 

размеру карте.Све заштитне зоне и услови дефинисани овим Планом се морају 

поштовати.  

~У поступку добијања локацијских услова, неопходно је за поједине локације и 

објекте израдити додатне елаборате и/или  прибавити додатне услове од 

надлежних институција (Завод за заштиту споменика културе, ЈП Електромрежа 

Србије и др.) у зависности од локације и врсте објекта.  

~У циљу заштите инфраструктурних објеката, археолошких локалитета и 

водотокова, као и предузимања претходних радова, ради заштите и обезбеђења 

сигурности планираних објеката,  у оквиру издвојених зона дефинисана су посебна 

подручја и појасеви (делови зона) у којима се због постојећих и планираних 

инфраструктурних објеката и карактеристика и значаја самог терена, Планом 

прописују посебни услови изградње или се изградња ограничава или забрањује. 

У обухвату ПГР-а то су: 

               1. Заштитни појас гасовода  

~Постојећем магистралном, разводном гасоводу високог притиска Батајница- 

Зворник и прикључном гасоводу (50 bar) који води до ГМРС опредељен је 

заштитни појас ширине 60m обострано (30+30m). У појасу ширине 30м 

(експлоатационом појасу) на једну и другу страну од осе гасовода, забрањено је 

градити зграде  намењене за становање или боравак људи, без обзира на степен 

сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у који је разред појас 

цевовода сврстан. Под појмом „експлоатациони појас“ подразумева се појас у коме се 

само могу постављати трајни или привремени објекти који су искључиво у функцији 

гасовода  за  време експлоатације гасовода. У појасу ширине  од 5м на једну и другу 

страну, рачунајући од осе цевовода,  забрањено је садити биље чији корени досежу 

дубину већу од 1м, односно за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 

0,5м. У том појасу не сме бити никаквих препрека (ограде и сл.) и појас стално мора 
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бити проходан због приступа тешких возила и механизације у случају интервенција на 

гасоводу  

~Постојећем гасоводу до 12 bar, који излази из ГМРС опредељен је заштитни појас 

ширине 8m обострано (4+4m). Овај заштитни појас се планира и дуж планираних 

гадсовода истог притиска; У заштитном појасу гасовода  је забрањена изградња 

објеката у којима раде, бораве и живе људи.   

             2. Минимални заштитни појас (зона) надземних далековода  

~Заштитна зона постојећег далековода 220kV износи 50м (по 25м, обострано од 

осовине крајњег далековода)-зона ограничене изградње; 

~Заштитна зона постојећег и планираног далековода 110kV износи 60,0м (по 

15м, обострано од осовине крајњег далековода+ 30м између далековода)-зона 

ограничене изградње; 

~Заштитна зона постојећег далековода 110kV износи 30м (по 15м, обострано од 

осовине крајњег далековода)-зона ограничене изградње; 

~Заштитна зона постојећег далековода 35kV износи 15,0м (по 7,5м, обострано од 

осовине далековода-према графичком прилогу)-зона ограничене изградње; 

~Заштитна зона далековода 20кV износи 10,0м (5,0м+5,0м);  

~Заштитна зона далековода10кV износи 9,0м (4,5м+4,5м);  

~У заштитној зони ових далековода није дозвољена изградња стамбених и других  

објеката од тврдог материјала као и засади високог растиња.  

3.Посебни услови ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ за изградњу испод и у 

близини далековода 220 kV и 110 kV  

~Свака изградња у близини и испод далековода је условљена: 

-Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“ бр. 65 из 1988.године; 

„Сл.лист СРЈ“, бр.18 из 1992.године); 

-Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног 
напона изнад 1000V („Сл.лист СФРЈ“, бр. 4/74); 

-Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских 
постројења називног напона изнад 1000 V („Сл.лист СРЈ“, бр. 61/95); 

-Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл.гласник РС“, 36/2009) са 

припадајућим правилницима; 
-„SRPS N.C0.105- Техничким условима заштите подземних металних цевовода од 

утицаја електроенергетских постројења“ („Сл.гласник РС“, 68/86); 
-„SRPS N.C0.101- Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја 

електроенергетских постројења-Заштита од опасности“; 

-„SRPS N.C0.102- Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја 
електроенергетских постројења- Заштита од сметњи“ („Сл.гласник РС“, 68/86). 

~У случају изградње у близини или испод далековода, којим  управља  ЈП 

„Електромрежа Србије“, важе следећи услови: 

-Потребна је сагласност ЈП „Електромрежа Србије“; 

-Сагласност би се дала на елаборат, који инвеститор планираних објеката треба да 

достави, у коме је дат тачан однос предметних далековода и планираних објеката, који 

се граде испод или у њиховој близини, уз задовољење горе поменутих прописа и 

закона и исти може израдити пројектна организација која је овлашћена за те послове; 

Трошкови израде елабората, падају у целости на терет инвеститора; 

-Приликом израде елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити  

за температуру проводника од +80оС, у  складу са техничким упуством ЈП ЕМС ТУ-

ДВ-04; За израду елабората користити податке из пројектне документације далековода, 

које на захтев достављамо и податке добијене на терену геодетским снимањем стварно 

изведеног стања далековода; 

-За добијање одобрења за евентуалну изградњу стубова расвете, потребно је да 

инвеститор исте, који се граде унутар коридора далековода , узме у обзир при изради 

елабората, укрштања далековода и приступних путева  са стубовима расвете; 

-Елаборат укрштања далековода и планираних објеката доставити у три примерка; 

-У елаборату укрштања далековода и планираних објеката приказати евентуалне 

радове на далеководима који су потребни да би се међусобни однос ускладио са 

прописима . 

~У случају да се из елабората утврди колизија далековода, којим управља ЈП 

„Електромрежа Србије“ и планираних објеката потребно је да се:  
-Приступи склапању Уговора о пословно- техничкој сарадњи ради регулисања 
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међусобних односа између ЈП „Електромрежа Србије“ и свих релевантних правних 

субјеката у реализацију пројекта адаптације или реконструкције далековода, у складу 

са Законом о енергетици („Сл.гласник РС“, бр. 57/2011, 80/2011- исправка, 93/2012 и 

124/2012) и Законом о планирању и изградњу („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009,81/2009-

исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС и 50/2013- одлука 
УС и 132/2014.);  

-О трошку инвеститора планираних објеката, а на бази пројектних задатака усвојених 

на Стручном савету ЈП „Електромреже Србије“, уради техничка документација за 

адаптацију или реконструкцију и достави ЈП „Електромрежа Србије“ на сагласност; 

-Евентуална адаптација или реконструкција далековода (односно отклањање свих 

колизија констатованих елаборатом) изврши пре почетка било каквих радова на 

планираним објектима у непосредној близини далековода; 

-Пре започињања било каквих радова у близини далековода о томе обавесте 

претставници ЈП „Електромрежа Србије“. 

           4.Заштитне зоне према условима  ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ (ЕМС): 

~Приликом извођења радова, као и приликом експлоатације планираних 

објеката строго водити рачуна да се ничим, и ни под којим условима, проводницима 

далековода напонског нивоа 110 kV не сме приближити на мање од 5м удаљености, 

односно проводницима напонског нивоа 220 kV, не сме се приближити на мање од 6м 

удаљености; 

~Препорука ЈП „Електромрежа Србије“ је да било који објекат буде удаљен 

минимално 30м од осе далековода напонског нивоа 110 kV, односно минимално 35м 

од осе далековода напонског нивоа 220 kV.  

~Препорука ЈП „Електромрежа Србије“ је да минимално растојање будућих 

објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода 

буде  10м, што не искључује потребу за израдом елабората; 

~Заштитна зона (заштитни енергетски појас) за трансформаторске станице и 

разводна постројења на отвореном: 

-за напонски ниво до 110 kV, износи 10м; 

-за напонски ниво изнад110 kV, износи 30м; 

~Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних 

радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка 

стабилност стубова далековода; 

~Терен испод далековода се не сме насипати; 

~Испод и у близини далековода не сме се садити дрвеће које се може приближити 

на мање од 5м од проводника далековода напонског нивоа 110 kV, односно на мање 

од 6м од проводника напонског нивоа 220 kV, чак и у случају пада дрвета; 

~Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу, уколико постоји опасност да 

се млаз воде приближи  на мање од 5м од проводника далековода напонског нивоа 

110 kV, односно на мање од 6м од проводника напонског нивоа 220 kV. 

~Ограда гробља и сви објекти у заштитној зони трафостанице су висински 

ограничени на максимално 2,0м од коте терена,  а уколико је од електропроводног 

материјала ограду је потребно прописно уземљити. 

              5. Појас земљишта поред водотока и канала  

~При дефинисања услова за изградњу појединачних објеката поред реке Думаче и 

Саве и Церског ободног канала, чије парцеле су ван обухвата Плана, прибавити 

мишљење и друге потребне документе од «Србијавода», односно поштовати одредбе 

Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012) уколико се ради о 

приобалном земљишту; Ради заштите канала и њиховог редовног одржавања, 

неопходно је обезбедити појас ширине 5,0м, од ивице канала са обе стране, у ком 

није дозвољено градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и 

обављати друге радове којима се ремети функција или угрожава стабилност 
канала. Поред регулисаних водотока и мелиорационих канала, објекти се могу 

градити на минималном растојању од 5,0м од горњих ивица природних 

протицајних профила, уз примену потребних техничких мера за очување ових 

објеката и стабилности корита водотока, a у нерегулисаном делу, према условима 

„Србијавода“.  

              6. Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније  

~За базне радио станице мобилне телефоније, са антенама постављеним на 

слободностојећи антенски стуб (на тлу), дефинише се дозвољена удаљеност од 

стамбених објеката и од зоне изградње стамбених објеката, и то: вредност висине 
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стуба (без носача антена и антена) за стубове висине до 30 m и вредност од 30 m за 

стубове висине преко 30 m; Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на 

растојањима мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника суседних 

парцела.  

~Базне радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у зонама 

природних и културно историјских добара (проглашених и евидентираних), нити у 

близини цркава - у радијусу од 100m  због заштите визуре насеља; На затеченим 

објектима у заштитним зонама, ако није другачије наведено за сваку зону 

појединачно, могуће је само инвестиционо одржавање објеката. 

            7. Подручја археолошких локалитета  

~Подручја археолошких локалитета приказана су оријентационо на основу  „Плана 

заштите и ревитализације градитељског наслеђа за потребе израде Плана генералне 

регулације Јеленча, на територији града Шапца“ (бр. 346/1 од 23.05.2014.), који је 

урадио Завод за заштиту споменика културе; Ова подручја и мере заштите које су 

дефинисане овим елаборатом, уграђене су у План (у графичком прилогу бр. 8 

«План поделе на целине и зоне и заштита простора», и у текстуалном делу 

Плана -тачка II.1.6.2. «Заштита непокретних културних добара». У обухвату 

Плана се налази само археолошки локалитет 1. «Улице», док је археолошки 

локалитет 2. «Врбовац», ван обухвата Плана.   

                8. Земљиште угрожено подземним и површинским водама 

~У Плану (План поделе на целине и зоне и заштита простора) су приказана подручја 

(на основу увида на терену и Google Earth-а) која су угрожена поплавама и 

подземним и површинским водама, и где се површинске воде задржавају због 

природне конфигурације терена или вештачки створених препрека. У оквиру ових 

подручја је неопходно предузети радове на заштити од плављења и подземних и 

површинских вода, које угрожавају земљиште, а услови за одвођење сувишних вода 

су дефинисани у тачки II.1.5.2 „Водопривредна инфраструктура“. 

~Планом је предвиђена евакуација атмосферских вода на следећи начин:  

-уградњом „отворених“ канала- ригола у постојеће и планиране улице, којима ће се  

атмосферска вода евкуисати до већих земљних канала, вододерина или колектора 

атмосферске канализације; 

-изградњом нових канала за евакуацију атмосферских вода;  

~Ради заштите од поплава неопходно је предузети следеће:  

-на свим каналима који се уливају у реку Думачу изградити изливне грађевине са 

жабљим поклопцима како  би се  спречило  враћање воде из Думаче у ниже делове 

насеља;  

-реконструисати постојећи насип уз реку Думачу, повећати ширину корита и подићи 

коте одбрамвених насипа, како  би се  заштитило околно земњиште од изливања; 

~Због недостатка прецизних података о границама угроженог подручја и степену 

угрожености, на овом земљишту се дозвољава реконструкција и доградња 

постојећих објеката и изградња нових и пре него што се изврше радови на 
изградњи водопривредне и комуналне инфраструктуре, која ће обезбедити 

одвођење сувишних вода, под условом да инвеститор предузме потребне мере, ради 

заштите свог објекта (усклађивање коте приземља објеката са котама 

приступних саобраћајница (постојећих и/или планираних), насипањем терена и 

сл.; Уколико је могуће претходно прибавити и податаке о могућој угрожености нових 

објеката атмосферским и подземним водама и изливањем реке Думаче;  

              9. Заштитне зоне железничке пруге  

~Заштита железничке инфраструктуре спроводи се према одредбама Закона о 

железници („Сл.гласник РС“, бр. 45/2013) на следећи начин: 

 -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; У 

железничком подручју, у зони грађевинских објеката као што су железнички мостови, 

вијадукти и тунели на удаљености не мањој од 8м од спољне ивице носача моста, 

спољне ивице портала тунела, могу се изузетно градити и објекти који нису у 

функцији железничког саобраћаја, а испод доње ивице грађевинске конструкције 

моста и вијадукта, могућа је изградња објеката не ближе од 3м, а на основу 

сагласности управљача инфраструктуре; 

-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 
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простор у висини од 14м; Пружни појас обухвата и земљишни простор службених 

места (станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и сл.), 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; У инфраструктурном појасу, осим у 

зони пружног појаса, изузетно се могу градити објекти који нису у функцији 

железничког саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, 

уколико је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом локалне 

самоуправе која прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере 

заштите тих објеката; У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, 

електрични водови ниског напона за осветљење, телеграфске и телефонске ваздушне 

линије и водови, трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења, 

канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и постројења, на основу 

издате сагласности управљача инфраструктуре; Забрањено је свако одлагање отпада, 

смећа, као и изливање отпадних вода; Не сме се садити високо дрвеће, постављати 

знакови 

-Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100м, 

рачунајући од осе крајњих колосека; У заштитном пружном појасу, на растојању 

мањем од 50м од осе крајњег колосека, не могу се градити објекти као што су: 

рудници, каменоломи, кречане, циглане, индустријске зграде, постројења и други 

слични објекти. 

~Заштитне зоне железничке пруге (инфраструктурни појас и заштитни пружни 

појас) дефинисане су у прибављеним условима „Железнице Србије“ а.д. Београд, бр. 

13/14-1880 од 24.10.2014.године и обрађене тачкама II.1.5.1.2 „Железнички 

саобраћај“  

~При изради техничке (пројектне) документације за градњу објеката у 

заштитном пружном појасу као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз 

труп железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови и 

друго) обавезно је од „Железнице Србије“ ад, Сектора за стратегију и развој, 

прибави услове за пројектовање и сагласност на пројектну документацију за градњу 

у заштитном појасу у коридору железничке пруге.  

~Заштитне зоне железничке пруге рачунају се у односу на коридор планиране 

железничке пруге (осовину коридора) до доношења плана детаљне регулације; 

Уколико се ПДР не донесе у у Законом прописаном року, рачунају се од 

постојећег индустријског колосека који води до РТЦ-а; 

              10. Заштита јавног пута ван насеља- зона ограничене изградње 

~Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 

и 104/2013)утврђује:  

-Земљишни појас јавног пута, који чини континуална површина са обе стране усека 

и насипа, ширине најмање један метар, мерено од линија које чине крајње тачке 

попречног профила јавног пута ван насеља на спољну страну; 

 -Заштитни појас јавног пута, који чини површина уз ивицу земљишног појаса, на 

спољну страну, чија је ширина одређена овим законом и служи за заштиту јавног пута 

и саобраћаја на њему; У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, забрањена 

је изградња грађевинских или других објеката, као и постављање постројења, уређаја и 

инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, 

као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја 

на јавном путу; У заштитном појасу може да се гради, односно поставља, водовод, 

канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и 

телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл., по претходно 

прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке 

услове; Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају 

прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја; Заштитни појас, са 

сваке стране јавног пута, у обухвату Плана, има следеће ширине: 
-остали државни путеви I реда (деоница Шабац- Ваљево, ван грађевинског 

подручја)  20 метара; 

-општински путеви (коридор међунасељске саобраћајнице) 5 метара. 

-Појас контролисане изградње који чини површина са спољне стране од границе 

заштитног појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката, која је 

исте ширине као и заштитни појас и која служи за заштиту јавног пута и саобраћаја 
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на њему; Изградња објеката у појасу контролисане изградње дозвољена је на основу 

донетих просторних и урбанистичких планова који обухватају тај појас. 

               11. Збрињавање опасног отпада на локацијама у радној зони и то: 

-„ECO-GAS MGS“ Београд (Некадашња „ЗОРКА- Полипласт“);  

-ТАЛУМ ДОО (Некадашња „ЗОРКА-Заштита биља“);  
(Извор: WWW.mpzzs.gov.rs; Министарство пољопривреде и заштите животне средине:  

Тромесечни извештај о раду –заштита животне средине, Београд, јул, 2014. године; 

Извештај сектора за контролу и надзор о последицама поплавног таласа на животну 

средину, 30.05.2014.године; Саопштење на сајту Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине, од 22.03.2015.године); Планом генералне регулације није 

било могуће прецизно означити пацеле и објекте у којима се налази опасан отпад; 

~На парцелама на којима се налази опасан отпад је 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; 

СТАНИЦЕ ЗА 

СНАБДЕВАЊЕ  

ГОРИВОМ 

~У границама обухвата Плана постоје две станице за снабдевање горивом, једна у 

оквиру целине I  и друга у оквиру целине II; Могућа је реконструкција и 

доградња постојећих станица, до Планом дефинисаних параметара; Уколико се 

инвеститори одлуче за изградњу нових станица за снабдевање горивом оне се могу 

градити у следећим зонама у обухвату Плана:  

-(IИ) Зона индустрије са услужним и комерцијалним делатностима;  

-(IТ) Зона саобраћајних терминала;  

-(IIП) Привредни комплексима у насељу; 

-(IIС3) Мешовите, пословно- стамбене зоне и то дуж државног пута Шабац- 

Ваљево, ван насељских центара;  

~На захтев инвеститора може се дозволити изградња станице, уколико то омогућује 

конфигурација терена и уколико се прибави сагласност управљача државног пута; 

Локацију уредити у складу са противпожарним прописима и условима које одређују 

надлежни ограни у области саобраћајница, екологије, водопривредне и санитарне 

заштите; Потребно је извршити анализу утицаја на безбедност и функцију 

саобраћаја и надлежном органу управе поднети захтев за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну средину;  

~Изградња станица за снабдевање горивом ће се вршити на основу ПГР-а, а за 

изградњу станица за снабдевање горивом у оквиру мешовите, пословно- стамбене зоне 

(IIС3) обавезна је израда урбанистичког пројекта, ради провере могућности 

уклапања у окружење. 

~У оквиру комплекса могућа је изградња следећих садржаја станице за 

снабдевање горивом: објекат бензинске станице и станице за ТНГ, продавница са 

рестораном, тераса, надстрешница, подземни резервоари за гориво и ТНГ, острва са 

пумпним аутоматима, аутоперионица са  пратећим садржајима, манипулативни и 

паркинг простор, простор за одлагање отпада и сл.  

~За изградњу станица за снабдевање горивом важе следећи услови: 

-Станице с пратећим садржајима могу се градити на начин да се осигура: 

- сигурност свих учесника у саобраћају, 

- заштита животне средине (подземних вода, ваздуха и др.), 

- заштита од пожара и експлозија, 

- да се објекат величином и положајем прилагоди околини; 

-Изградњом станица за снабдевање горивом не смеју се погоршати услови становања у 

околном простору; 

-Минимална површина парцеле за бензинску пумпну станицу је 20,0ари  

(оптимална површина је 30,0ари), а кoмплeкс мoрa имати два приступа  (улаз- излаз) 

на јавну саобраћајницу; Уколико се уз пумпну станицу органијује ресторан, са 

баштом, паркингом и сл., површина парцеле мора бити већа од минимално 

дефинисане; 

-Максимална спратност објекта бензинске пумпне станице је П+1. 

-Максимални индекс заузетости је 30%. 

-За изградњу станица само за течни нафтни гас минимална површина парцеле 

http://www.mpzzs.gov.rs/
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износи 10,0ари. 

-Обавезно је поштовање свих посебних услова дефинисаних од стране надлежних 

органа управе,  предузећа и установа.  

-Потребно је обезбедити минимално 20% незастртих зелених површина у оквиру 

комплекса. 

~При изградњи 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; 
 

II.2.1.1.Табела компатибилности намена 

Табела компатибилности намена 
 

        

 

 

......... КОМПАТИБИЛНА СА ОВОМ НАМЕНОМ  (могућа компатибилна намена) 
Стано-

вање 
 

Произ-

водња 
Привр. 

дел.и 

посло-

вање 

Насељ-

ски 

центри 

Јавне 

службе и 

објекти 

Спорт и  

рекре- 

ација 

Зелене 

површ. 
Комунал. 

и инфр. 

површ. 

Саобр. 

површ. и 

терми-

нали 

Пољ. 

Земљиш-

те 

Н

А

М

Е

Н

А 

 

К

О 

Ј 

А  

 

Ј 

Е 

. 

. 

Становање О Х1 Х2 Х Х10 Х Х Х6   
Производња  О Х     Х Х  
Остале 

привредне дел.  

и пословање 

Х3 

 

 О Х Х4 Х Х Х Х  

Насељски центри Х  Х5 О Х Х Х Х6   
Јавне службе и 

објекти 
Х10    О  Х    

Спорт и  

рекреација 
  Х7   О Х    

Зелене површине       Х8 О    
Комуналне и 

инфр. површине 
   Х   Х О   

Саобр.површине 

и терминали 
  Х9      О  

Пољопривредно  

земљиште 
      Х   О 

Објашњење напомена назначених у табели: 

1.У оквир упородичног  становања је могуће производно занатство и то: тихе и чисте делатности, малих 

капацитета, које имају мали обим транспорта, лаким теретним возилима и  које неће имати неповољних 

утицати на становање, како је наведено у правилима грађења, а  оквиру руралног становања и мешовите, 

пословно- стамбене намене могући су и мали производни погони оних грана и капацитета, како је наведено у 

правилима грађења за зоне становања (породично, рурално, мешовите пословно- стамбене зоне); 

2. У оквиру становања могуће су пословне активности (педставништва, агенције, постредовање, и сл.), 

комерцијалне и услужне  делатности, делатности угоститељства и смештаја  и сл.,  како је наведено у 

правилима грађења за зоне становања (породично, рурално, мешовите пословно- стамбене зоне); 

3. У оквиру привредних зона се може наћи пословно становање, као повремено и привремено, које не 

подразумева одговарајућу социјалну инфраструктуру; 

4.У оквиру привредних зона могу се наћи службе државне и локалне управе (царина, контрола саобраћаја, 

пловидбе и сл.); 

5.У оквиру насељских центара развијају се комерцијални и услужни садржаји, како је наведено у правилима 

грађења; 

6. У оквиру становања и  насељских центара комуналне и инфраструктурне површине се уређују, како је 

наведено у правилима грађења (зелена пијаца, паркинг простор и сл.); 

7.У оквиру спортских комплекса, уколико то услови дозвољавају, могу се наћи, услужни и комерцијални 

садржаји, специјализоване школе и др., како је наведено у правилима грађења; 

8.У оквиру зелених површина (заштитно зеленило и шуме), могу се уредити површине за одмор и рекреацију 

(трим стазе, травнати терени и сл.), према условима који су дефинисани у правилима грађења; 

9.У оквиру саобраћајних терминала, могу се наћи пратећи садржаји за сервисирање возила (радионице, 

сервиси и сл.), снабдевање горивом, пословне, комерцијалне и услужне делатности (мањи ресторани, мотели, 

продавнице, пошта, мењачница, представништва, шпедиција  и сл.); 

10.Јавне службе и објекте је могуће лоцирати у оквиру становања, а у оквиру јавних служби, изузетно је 

могуће организовати стан за домара; 
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      ►◄ 

 

II.2.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНУ  I Радна зона  

КАРАКТЕРИСТИЧНЕ 

ЗОНЕ, 

ПОДРУЧЈА,  

ЛОКАЦИЈЕ  

И 

КОРИДОРИ  

~У оквиру целине I издвојене су следеће зоне, подручја, локације и 

коридори: 

Привредне зоне 

(IИ) Зона индустрије, са услужним и комерцијалним делатностима 

(IТ) Зона саобраћајних терминала (паркинг за теретна и путничка возила и др.) 

 Зелене површине 

       -Зелене површине у регулацији саобраћајница 

Водно земљиште 

(IВ1) Река Думача 

КАРАКТЕРИСТИЧНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРНЕ 

ПОВРШИНЕ  

У  

РАДНОЈ  

ЗОНИ 

                            1.Коридор планиране железничке пруге 
~Изградња нове железничке пруге Београд- Обреновац- Шабац планирана је 

Просторним планом РС, орјентациона траса је дефинисана Просторним планом 

града Шапца, а Планом генералне регулације је дефинисан коридор будуће 

пруге, ширине 50м, у границама обухвата Плана; Коридор је планерски 

дефинисан трасом постојећих индустријских колосека (без предходних 

студија избора локације, инжењерско геолошких подлога и сл.);  Прецизна траса 

будуће пруге ће се утврдити планом детаљне регулације, при чему су могуће 

корекције граница ПГР-ом утврђеног коридора; При изради плана детаљне 

регулације за планирану пругу, а обавезно је поштовање  одредби Правилника  о 

елементима железничке инфраструктуре („Сл.гласник РС“, бр. 10/2014); 

Услови заштите железничке инфраструктуре и ограничења у погледу 

изградње других објеката у непосредној близини пруге дефинисана су и 

тачком II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»; 

~У коридору железничке пруге, паралелно са пругом, могућа је изградња 

друмских саобраћајница (ПГР-ом су дате орјентационе трасе), које ће 

омогућити повезивање унутар радне зоне. При утврђивању коначног решења за 

планирану пругу, дефинисаће се трасе ових саобраћајнице, при чему је могуће 

њихово померање у простору или укидање, у зависности од детаљне концепције 

уређења простора. 

                      2.Постојећи индустријски колосеци и изградња нових 

~Постојећи индустријски колосеци у оквиру коридора планиране железничке 

пруге се могу задржати (до изградње планиране железничке пруге) уз 

могућност реконструкције, модернизације и доградње, продужавања, 

измештања, према условима «Железнице Србије», a њихов коначан статус ће се 

утврдити ПДР-ом за предметни коридор; Остали индустријски колосеци ван 

коридора могу се задржати, а уколико постоје услови и продужити у складу са 

потребама привреде.  

~Изградња нових индустријских колосека дефинисаће се планом детаљне 

регулације, у оквиру коридора планиране железничке пруге и 
урбанистичким пројектом, за продужавање траса ван коридора, у складу са 

потребама корисника простора и условима «Железнице Србије». 

~Одредбе Закона о железници („Сл.гласник РС“, бр. 45/2013) којима се 

уређује изградња, реконструкција, одржавање и заштита железничке 

инфраструктуре примењују се и на индустријску железницу и индустријске 

колосеке, изузев ограничења која су прописана за инфраструктурни и 

заштитни пружни појас; Ограничења у зони пружног појаса индустријских 

колосека дефинисаће се на основу услова „Железнице Србије“, при изради 

урбанистичких пројеката за комплексе, односно плана детаљне регулације 

за коридор планиране железничке пруге; 

                                 3.Саобраћајнице (постојеће и планиране)  
~За потребе друмског саобраћаја планирана је нова саобраћајнице правца 

север- југ (Нова 36), до реке Саве, која се завршава проширеном 

окретницом, односно платоом, али се може продужити, дуж речне обале, уз 

обавезну израду ПДР-а; Планирана саобраћајница је предуслов развоја радне 

зоне, јер: омогућује приступ пацелама и компанијама у унутрашњости радне 

зоне, које немају директан приступ на јавни пут; омогућује излаз на реку Саву 
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(јавном саобраћајницом), тј. повезивање државног пута I реда и реке Саве, која 

претставља пловни пут; на тај начин се стварају услови за повезивање друмског 

и речног транспорта, што повећава атрактивност радне зоне; омогућује 

повезивање коридора планиране железничке пруге са државним путем I реда 

и пловним путем; формирањем јавне саобраћајнице стварају се повољнији 

услови пословања у радној зони, што ће допринети привлачењу нових 

инвестиција;  

~Постојећа јавна саобраћајница (Нова 35) се редукује у северном делу, до 

растојања 25м од планиране нове окретнице у виду слепе саобраћајнице 

дужине 25м, са источне стране ове саобраћајнице, у складу са закључком 

Комисије за планове града Шапца у  Извештају о обављеном јавном увиду у 

План генералне регулације „Јеленча“, бр. 353-10-15/11-15 од 

20.08.2015.године и  Дописом Јавног предузећа за управљање грађевинским 

земљиштем, бр. 2717/1 од 18.09.2015.године;  

~Услови за изградњу саобраћајница дефинисани су у графичким прилозима 

бр. 9 „План нивелације и регулације 1-саобраћај“, 10а.“Попречни профили 

саобраћајница“ и 10б. „Списак  координата осовинских и темених тачака“ и у 

текстуалном делу, тачкама  II.1.5.1.1. Друмски саобраћај; Смернице за 

реализацију дефинисане су тачком II.3.5.Инфраструктурне мреже и објекти; 

      4.Орјентациони коридори саобраћајницау зонама обавезне израде ПДР-а 

~Планом је предложен орјентациони коридор нове саобраћајнице (који није 

обавезујући) у оквиру коридора планиране железничке пруге;  Прецизна траса и 

аналитичко- геодетски елементи за ову саобраћајницу дефинисаће се ПДР-ом; 

Овај коридор се, при изради ПДР-а може укинути, померати, измештати, 

односно прецизно дефинисати; Остале јавне саобраћајнице, које нису 

дефинисане или оријентационо предложене Планом генералне регулације, 

дефинисаће се плановима детаљне регулације. 

5.(ТСз) Планиране зидане трафо станице 
~Локације планираних зиданих трафо-станица 20/0,4кV, приказана је у 

графичком делу Плана; У радној зони је предвиђена изградња две нове зидане 

ТС, поред државног пута и то: код раскрсница са Новом 35 и Новом 36; Услови 

за изградњу ТС су дефинисани тачком II.1.5.3. „Електроенергетска 

инфраструктура и графичким прилозима бр. 11 “План нивелације и регулације 2- 

грађевинске линије“ и  бр. 15. План Електро мреже; Смернице за реализацију 

дефинисане су тачком II.3.5.Инфраструктурне мреже и објекти; 

6.(МРС) Планирана мерно регулациона станица 
~Нова  мерно- регулациона станица  је планирана у радној зони, поред улице 

Нове 36, у близини државног пута Шабац- Обреновац; Услови за изградњу МРС 

су дефинисани тачком II.1.5.6. Гасификација и графичким прилозима бр. 11 

“План нивелације и регулације 2- грађевинске линије“ и  бр. 17. План гасоводне 

мреже; Смернице за реализацију дефинисане су тачком II.3.5.Инфраструктурне 

мреже и објекти; 

СТЕПЕН  

КОМУНАЛНЕ  

ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

КОЈИ 

 ЈЕ  

ПОТРЕБАН  

ЗА  

 

ИЗДАВАЊЕ 

ЛОКАЦИЈСКИХ 

УСЛОВА 

  

И 

ГРАЂЕВИНСКЕ 

ДОЗВОЛЕ 

~Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за 

издавање локацијских услова и грађевинске дозволе у оквиру целине I 
подразумева:  

-обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини; 

-омогућено прикључење објеката на електо енергетску мрежу; 

-могућност прикључења на водоводну и канализациону мрежу; у случају 

немогућности правовремене реализације коначног решења, коришћење 

привремених решења снабдевања водом и одвођења отпадних вода, уз 

обавезно поштовање услова и мера заштите животне средине и то: снабдевање 

водом се може решити и преко бушених бунара, уколико вода задовољава 

потребе технолошког процеса за који се користи; одвођење отпадних вода се 

може вршити у водонепропусне септичке јаме или у реципијент, уз 

претходно пречишћавање до прописаног квалитета. 

~Уколико не постоји могућност прикључења на електроенергетску мрежу 

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 
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агрегата или обновљивих извора енергије), уз поштовање свих еколошких 

стандарда. 

 

II.2.2.1. (IИ) Зона индустрије, са услужним и комерцијалним делатностима         

ЦЕЛИНА  I  

(IИ) ЗОНА ИНДУСТРИЈЕ, са услужним и 

комерцијалним делатностима         

Граница изградње производних објеката- 50м 

од регулационе линије државног пута- подручје 

пословних, услужно- комерцијалних садржаја 

Станице за снабдевање горивом 
Збрињавање опасног отпада у радној зони 

~ Ова зона је подељена на блокове планираном новом саобраћајницом, зоном саобраћајних 

терминала и коридором планиране железничке пруге; Простор је већим делом изграђен, и велики је 

број објеката лошег грађевинског стања, јер су фабрике одавно престале са радом; Заступљене су следеће 

делатности: производња подних и зидних плочица; послови везани за гас- набавка, испорука, 

складиштење гаса и опреме за гас; рециклажа (претежно алуминијума); унутрашња и спољна трговина; 

производња фармацеутских производа; резање и обрада дрвета; станица за снабдевање горивом; и др. 

пословни простор комерцијалних и услужних делатности. 

~Дуж државног пута, који  раздваја целине I и II, а ради заштите насеља од неповољних утицаја 

радне зоне, дефинисана је граница изградње производних објеката, на растојању од 50м од регулације 

саобраћајнице, која одваја подручје изградње пословних, услужно- комерцијалних садржаја.  

СПРОВОЂЕЊЕ      

~Спровођење ПГР-а ће се вршити директно на основу овог Плана, изузев за објекте, делатности и 

капацитете за које План не садржи довољно елемената за директно спровођење и када инвеститор 

или надлежни орган управе може захтевати израду урбанистичког пројекта. Израда урбанистичког 

пројекта је могућа и у другим случајевима, када то утврди надлежни орган управе или на захтев 

инвеститора. При изради урбанистичких пројеката обавезно је поштовање правила грађења 

дефинисаних ПГР-ом;  

~Имајући у виду да су земљиште и објекти некадашњих погона ХИ„ЗОРКА“ распродати различитим 

компанијама и да није могуће сагледавање њихових потреба, у оквиру радне зоне могућа је изградња 

нових јавних саобраћајница, ради обезбеђења прилаза реци Сави и одвијања саобраћаја у радној зони. 

У том случају, за потребе изградње нових саобраћајница чије трасе нису дефинисане  овим планом и 

других површина јавне намене (јавни паркинг и др.) обавезна је израда плана детаљне регулације.  

~Потребу израде студија о процени утицаја на животну средину за појединачне пројекте (објекте и 

комплексе), 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); 

~Приоритет представља збрињавање опасног отпада на локацијама у радној зони и то: 

 -„ECO-GAS MGS“ Београд (Некадашња „ЗОРКА- Полипласт“);и   
-ТАЛУМ ДОО (Некадашња „ЗОРКА-Заштита биља“);  
~На парцелама на којима се налази опасан отпад је 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; 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~Дефинисана правила грађења примењују за сваки привредни комплекс који чини јединствену 

функционакну целину, заједно са свим пратећим и помоћним објектима, а који функционише или се 

планира на једној или више катастарских парцела, које су у истом власништву и имају заједничке међе. 

То значи да дефинисани параметри (прописане минималне вредности) морају бити задовољени у 

оквиру максималних дозвољених могућности, при свакој новој изградњи (доградњи), при чему се ови 

параметри могу применити на:  

-једној парцели, уколико се цео привредни комплекс (погон) планира на једној парцели;  

-на више катастарских парцела, уколико се привредни комплекс планира на више суседних 

катастарских парцела које су у истом власништву и имају заједничке међе; у том случају обавезна је 

израда урбанистичког пројекта, којим се мора обухватити цео комплекс, а потребе за паркирањем, 

озелењавањем и др. могу задовољити у оквиру комплекса, и то истовремено са новом изградњом;  
~У тачки у тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене 

дефинисани су додатни услови и/или ограничења у погледу коришћења простора за површине ове 
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намене, које се налазе у заштитној зони железничке пруге, поред канала, ограничења везана за 

постављање базних станица мобилне телефоније и др. 

Нaмeнa 

oбjeкaтa 

~У oвoj зoни je дозвољена: индустриjскa прoизвoдњa, производња за потребе 

грађевинарства, грађевинска и комунална делатност, складишта и стоваришта, сeрвиси, 

услужнe и комерцијалне дeлaтнoсти и друге кoмпaтибилнe нaмeнe; 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.  

~Дозвољене су следеће делатности:   

-прерађивачка индустрија са потенцијално неповољним утицајем на суседне 
објекте у оквиру подсектора: прерада дрвета и производи од дрвета; производња 

хемикалија, хемијских производа и вештачких и синтетичких влакана; производа од 

гуме и производа од пластичних маса; производа од осталих неметалних минерала; 

основних метала и стандардних металних производа; машина и уређаја; електричних и 

оптичких уређаја; саобраћајних средстава и други подсектори и гране прерађивачке 

индустрије;  

-сервиси за поравку теретних и путничких возила, пољопривредне механизације, 

машина и др.; 

-трговина на велико и мало (продаја огрева, стоваришта грађевинског материјала, 

станице за снабдевање горивом, продаја путничких возила, трговина отпацима, 

сакупљање и сортирање и др.); 

-магацински и складишни простор;  

-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: нових 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 производа, а није прeпoручљивa 

прoизвoдњa фармацеутских производа, као и друге активности које су 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 (ул. Београдска); Појас ширине 

50,0м дуж државног пута представља подручје изградње пословних, комерцијално- 

услужних садржаја за које су у табели дефинисана посебна правила грађења; 

Затечени производни објекти (или делови објеката) у оквиру овог подручја могу се 

задржати, уз могућност реконструкције и доградње, уколико су задовољени други 

параметри дефинисани Планом; 

Прaвилa 

пaрцeлaциje 

~Парцеле постојећих комплекса се могу задржати. Могуће је спајање са суседним 

парцелама или деоба постојећих комплекса на мање целине у складу са општим и 

посебним правилима дефинисаним Планом; 

~Минимална површина парцеле, за нову парцелацију је 25,0а; Минимална ширина 

уличног фронта парцеле износи 20,0м; Мaксимaлнa пoвршинa није ограничена. 

~На постојећим парцелама, које су мање од 25,0а и на парцелама од чијих је 

делова планирано формирају површине јавне намене, па ће из тих разлога имати 

површину мању од 25,0а, могућа је реконструкција, доградња/ надзиђивање и 

изградња нових објеката, под следећим условима: 

-да минимална површина парцеле износи 10,0а, минимална ширина уличног фронта 
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парцеле 20м; 

-да се парцела налази у појасу између границе изградње производних објеката и 

регулационе линије државног пута;  

-могу се градити само пословни, услужни, комерцијални и објекти производног 

занатства, са мањим магацинима и складишним простором;   
-да се на парцели испоштују сва друга правила дефинисана за ову зону (индекс 

заузетости и изграђености, паркирање, зеленило и др.); 

Приступ  

комплексу, 

пaрцeли 

~Сваки привредни комплекс (кији чине једна или више катастарских парцела) мора 

имати директан приступ на јавни пут или другу површину јавне намене, 

минималне ширине 6,0м; 

~Грађевинске парцеле у оквиру привредног комплекса, морају имати приступ на 

јавни пут директно или преко друге парцеле истог власника, минимaлнe ширинe 6,0 м; 

Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 

приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

Услoви зa 

изгрaдњу 

oбjeкaтa 

Основни тип 

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

зависности од техничко- технолошких процеса и услова заштите.  

Пoдзeмнe eтaжe ~Објекти могу имати подземне етаже 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 и хаварије; Површина подземних етажа не 

улази у обрачун изграђености парцеле;   

~Подземне етаже, мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд 

нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, уколико не угрожавају железничку пругу, 

индустријске колосеке, интерне саобраћајнице, водотоке и заштитне 

објекте на водотоцима, заштитни појас зеленила у комплексу, трасе 

инфраструктуре и сл.; Грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa мора бити 

у грaницaмa пaрцeлe.  
~Уколико постоји потреба могу се градити подземни транспортни 

уређаји између појединих комплекса и суседних зона. 

Индeкс 

зaузeтoсти  
~Индекс заузетости на парцели може бити максимално 60%. 

~Уколико парцеле чине јединствен привредни комплекс истог 

власника, максимални индекс заузетости, се може применити на 

цео комплекс, при чему свака парцела, која представља део 

комплекса може имати већи или мањи индекс заузетости од Планом 

прописаног; у том случају је обавезна израда урбанистичког 

пројекта, којим се мора обухватити цео комплекс ради детаљне 

урбанистичко- архитектонске разраде.    

Индeкс 

изгрaђeнoсти  
~Максимално 1,2 

Грaђeвинскe 

линиje 
~Максималне грађевинске линије су дефинисане у графичком  

делу Плана; Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних 

грађевинских линија, уз услов да буду испоштовани урбанистички 

параметри и остала правила грађења.  

Најмања 

удaљeнoст oд 

мeђa и других 

објеката 

~Удаљеност објеката (грађевинских линија новоизграђених објеката 

или доградњи) од бочних и задње границе парцеле одређује  се 

према висини објекта, тако да износи најмање 1/3 висине објекта, као 

и минималној ширини слободног простора  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 7,0м за ако је један од објеката производна или  

складишна хала и 3,5м за остале објекте, 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 уколико је суседна грађевинска парцела 

функционални део јединственог привредног комплекса и уколико је то 
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условљено технолошким процесима на суседним парцелама, ако су 

задовољени услови противпожарне заштите, при чему је обавезна 

израда урбанистичког пројекта;  

~Распоред и удаљеност објеката унутар сваког комплекса/ парцеле  

зависи од технолошког процеса, услова противпожарне заштите и 

заштите животне средине; 

~Изградња објеката у низу може се дозволити ако то технолошки 

процес производње захтева и ако су задовољени услови 

противпожарне заштите. 

Крoвoви ~Препоручују се коси кровови; На свим објектима је дозвољено 

постављање соларних колектора; У том случају су могуће све врсте 

кровних конструкција. 

Пoдкрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. 

Одвoђeњe 

aтмoсфeрских 

вoдa са објекта 

~Одвођење атмосферских вода са кровних површина објеката, није 

дозвољено преко суседних парцела.  

Спрaтнoст ~Спратност се прилагођава делатностима и технолошким потребама, 

уз поштовање правила за удаљеност објеката од међа;  

~За управне зграде, односно анексни део објекта до улице, 

максимална спратност је: По+П+2+Пк;   

~Пословни, комерцијални и услужни објекти, у подручју 

пословних, комерцијално- услужних садржаја,  могу имати спратност 

до По+П+2+Пк. 

Пaркирaњe ~Пaркирaњe путничких вoзилa сe регулише у oквиру појединачних 

комплекса/парцеле према нормативима дефинисаним у тачки II.2.1. «Општа правила 

грађења за дефинисане целине, зоне и намене»; 

~За производни, магацински и складишни објекат потребно је обезбедити  једно 

паркинг место на 200м2 корисног простора; За пословне објекте (до границе 

изградње производних објеката) потребно је обезбедити једно паркинг место на сваких 

70м² пословног простора; Паркирање предвидети изван производно- манипулативног 

дела комплекса, у непосредној близини улаза;  

~Паркирање теретних возила се регулише у оквиру појединачних комплекса, а број 

паркиг места зависи од обима и врсте транспорта за потребе делатности комплекса; 

~Уколико не постоје просторне могућности да се паркирање у потпуности обави у 

оквиру појединачних комплекса мора се обезбедити на нивоу зоне и уз сагласност више 

власника;  

Урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

~Обавезно је формирање незастртих зелених површина, са природном или вештачком 

(посађеном) вегетацијом  на минимално 20% површине парцеле, односно комплекса;  

~Уколико више парцела чине јединствен привредни комплекс истог власника, 

минималних 20% зеленила, се може обезбедити на нивоу целог комплекса, при чему 

свака парцела, у комплексу може имати већи или мањи проценат зеленила, од Планом 

прописаног; у том случају је обавезна израда урбанистичког пројекта, којим се мора 

обухватити цео комплекс ради детаљне урбанистичко- архитектонске разраде;   

~За већ изграђене комплексе/ парцеле, у оквиру којих, није обезбеђено  20% 

зеленила,  не може се дозволити изградња нових, доградња и надзиђивање 

постојећих објеката, изузев доградње/изградње комуналне инфраструктуре и 

других објеката и уређаја у циљу побољшања услова заштите животне средине, 
санитарних и безбедоносних услова (инсталирања нове опреме за производњу, за 

пречишћаавње отпадних гасова, за увођење рециркулације воде у технолошки процес и 

сл.), уз обезбеђење минимално 10% зелених површина;  

~У случају нове изградње обавезно је формирање појаса заштитног зеленила у 

оквиру сопственог привредног комплекса (парцеле) према јавним површинама и 

другим наменама (водотоци- изузев у случају уређења пристаништа, државни пут и 

друге саобраћајнице и др.) минималне ширине 5,0м.  

~На изграђеним парцелама, ако просторне могућности не дозвољавају задату ширину, 

при издавању локацијских услова и изради урбанистичких пројеката, предвидети 

формирање појаса заштитног зеленила ширине од 2,0м; Уколико то није могуће, ако 

постоје изграђени објекти са грађевинском дозволом, зелени појас ће се у том делу 

прекинути.  
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~У оквиру  заштитног зеленила могу се градити инфраструктурни објекти и водови 

електроенергетике, гаса, водовода и канализације, портирнице и сл. 

Интeрвeнциje 

нa пoстojeћим 

oбjeктимa 

~Дoзвoљaвa сe реконструкција, адаптација, доградња и нaдзиђивaњe пoстojeћих 

oбjeкaтa, укoликo је тo у складу са планираном основном и компатибилним  наменама 

зоне, уколико се објекти не налазе у појасевима ограничене изградње, испред 

планиране грађевинске линије и уколико то нe дoвoди дo прeмaшивaњa 

пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa; Могуће је и рушење постојећих објеката и 

изградња нових; 

~На постојећим објектима који не испуњавају претходно наведене услове, могуће је 

само инвестиционо одржавање до привођења простора планираној намени. 

Изгрaдњa 

других oбjeкaтa 

нa пaрцeли 

~На једној парцели се може градити више објеката основне/претежне и 

компатибилних намена, пратећих и помоћних објеката, посебних објеката, уређаја и 

постројења, који су дозвољени у овој зони;  

~Могућа је изградња интерних саобраћајница и платоа у складу са функционалним и 

технолошким потребама и противпожарним захтевима; Интерне саобраћајнице треба да 

испуњавају услове прописане Правилником о техничким нормативима за приступне 

путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног 
ризика од пожара („Сл.лист СРЈ, бр. 30/91); Све интерне саобраћајнице које омогућују 

везу са производним и складишним објектима предвидети за тешко саобраћајно 

оптерећење и са хоризонталним елементима трасе за несметани пролазак тешких 

теретних возила; Код оивичења саобраћајница, због коришћења манипулативних 

средстава, потребно је на прелазу између платоа и саобраћајнице предвидети упуштени 

ивичњак, ради лакше манипулације;  

Посебни 

објекти  

~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 сваког комплекса и између различитих комплекса и 

зона, при чеми ће се њихове трасе и надземне/ ваздушне, односно подземне грађевинске 

линије дефинисати локацијским условима или урбанистичким пројектима; 

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 II.2.1. «Општа правила грађења за 
дефинисане целине, зоне и намене»;  

~Сви наведени објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и 

да не ометају функционисање осталих објеката.  

Огрaђивaњe 

пaрцeлa 

~Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe висинe 

2,20м;  Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe; 

Посебни  

услови 
~Пре било каквих радова на локацијама у радној зони на којима је заостао или 

ускладиштен опасан отпад неопходно је извршити претходно збрињавање 

опасног отпада и санацију терена, како је дефинисано у тачки II.2.1. «Општа 

правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»; 

~У оквиру сваког комплекса обезбедити одговарајући простор и неопходну опрему за 

сакупљање, разврставање, примарну селекцију, привремено чување и одношење 

различитих отпадних материја (комунални, амбалажни, технолошки отпад, отпад од 

чишћења сепаратора масти и уља и др.); Простор за одлагање комуналног отпада 

предвидети поред интерних саобраћајница.  

~Није дозвољено одвођење атмосферских вода на суседне парцеле; Обезбедити 

контролисани прихват потенцијално зауљене атмосферске воде са интерних 

саобраћајница, манипулативних површина и паркинга, као и њен третман у 

таложнику/ сепаратору масти и уља, којим се обезбеђује да квалитет пречишћених вода 

задовољи критеријуме прописане за испуштање у јавну канализацију или реципијент (II 

класа водотока-река Саве). 

~Објектима  се мора обезбедити адекватан прилаз за противпожарна возила, како је 

дефинисано у тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и 
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намене»; 

~Обавезно је поштовање заштитних зона железничких колосека у складу са Законом 

о железници („Сл.гласник РС“, бр. 45/2013); и условима „Железнице Србије“. 

ПОДРУЧЈЕ ПОСЛОВНИХ, УСЛУЖНО- КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА 

~Граница изградње производних објеката дефинисана је на растојању од 50м од регулационе 

линије државног пута и представља границу подручја пословних, услужних- комерцијалних садржаја 

дуж државног пута; Нови производни објекти се могу градити само до дефинисане „границе изградње 

производних објеката“, односно на минималном растојању од 50,0м од регулационе линије државног 

(ул. Београдска), изузев објеката производног занатства;  

~За комплексе и објекте за које су по претходно важећим правилима грађења урађени 

урбанистички пројекти или издате локацијски услови, примењују се тада важећа правила 

грађења, а изграђени објекти се задржавају, уз могућност реконструкције и доградње уколико су 

задовољени параметри дефинисани овим Планом; 

~Могућа је изградња следећих објеката:  

-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 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, пакинзи и гараже за теретна и путничка возила и аутобусе; 

-објеката производног и услужног занатства и др. 

СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ 

~У овој зони је могућа изградња станица за снабдевање горивом, а услови за изградњу су дефинисани у 

оквиру тачке II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»;  

 ~У оквиру појединачних комплекса могућа је изградња интерних станица за снабдевање горивом. 

ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ 

~Заштитне зоне железничке пруге дефинисане су тачком II.2.1. «Општа правила грађења за 

дефинисане целине, зоне и намене» и  рачунају се у односу на осовину коридора планиране 

железничке пруге до доношења плана детаљне регулације; Уколико се ПДР не донесе у Законом 

прописаном року, рачунају се од постојећег индустријског колосека који води до РТЦ-а; 

~Постојећи објекти у инфраструктурном и заштитном пружном појасу (50м) могу се задржати до 

реализације планиране пруге и ако се другачије не дефинише планом детаљне регулације; На овим 

објектима је могуће само инвестиционо одржавање; 

II.2.2.2. (IТ) Зона саобраћајних терминала (паркинг за теретна и путничка возила и др.) 

ЦЕЛИНА  I  

(IТ) ЗОНА САОБРАЋАЈНИХ ТЕРМИНАЛА (терминали за теретна и путничка возила, 

манипулативни платои са пратећим садржајима и др.) 

~Зона саобраћајних терминала обухвата парцеле у мешовитој својини, ималац права на парцелама је 

Р.Т.Ц. „ШАБАЦ“ А.Д. Шабац; Парцеле су неправилног, издуженог облика, правца север- југ, између 

државног пута и реке Саве; На овим парцелама је планирано следеће:  

-издвајања коридора планиране железничке пруге Шабац- Обреновац, као површине јавне намене; 

-формирање јавне саобраћајнице која би повезивала државни пут и реку Саву, односно обезбедила 

приступ парцелама у унутрашњости радне зоне (по траси постојеће интерне саобраћајнице), са 

окретницом/ платоом, на завршетку, поред Саве; 

-преостале површине су намењене за изградњу других саобраћајних терминала (IТ) за које се 

укаже потреба, а просторне могућности то дозвољавају: терминали за теретна и путничка возила са 

пратећим садржајима и др.; На овом простору се могу пружати додатне (пратеће) услуге (управне, 

административне, услужне, угоститељске и сл.) и градити потребни објекти у функцији саобраћајних 

терминала. 

СПРОВОЂЕЊЕ      

~Спровођење ПГР-а  на простору саобраћајних терминала (IТ) вршиће се обавезном израдом 

урбанистичких пројеката, изузев у случају изградње/ доградње: паркинг простора, канцеларијског 

простора и управно –административних објеката или делова објеката, надстрешница и магацина, 
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комерцијалних и услужних објеката, сервисних радионица и објеката производног занатства  и сл.  
~При изради урбанистичких пројеката неопходно је поштовање правила дефинисаних ПГР-ом и 

преузимање планираних траса нове саобраћајнице (Нова 36), манипулативног платоа/окретнице и 

дефинисаног коридора планиране железничке пруге, као површина јавне намене;  

~За потребе формирања нових површина јавне намене обавезна је израда плана детаљне 

регулације;  

~Потребу израде студија о процени утицаја на животну средину за појединачне пројекте (објекте и 

комплексе), утврдиће надлежни орган Градске управе,  на основу поднетог захтева за одлучивање о 

потреби процене утицаја конкретног пројекта на животну средину, на основу  Уредбе о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 114/08); 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~Дефинисана правила грађења (прописане минималне вредности) морају бити задовољени у оквиру 

максималних дозвољених могућности, при свакој новој изградњи (доградњи), при чему се ови 

параметри могу применити на:  

-једној парцели, уколико се цео комплекс планира на једној парцели;  

-на више катастарских парцела, уколико се комплекс планира на више суседних катастарских парцела, 

које имају заједничке међе, које су у истом власништву и чине јединствену функционалну целину; у 

том случају обавезна је израда урбанистичког пројекта, којим се мора обухватити цео комплекс, а 

потребе за паркирањем, озелењавањем и др. могу задовољити у оквиру комплекса, и то истовремено са 

новом изградњом;  
~У тачки у тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене 

дефинисани су додатни услови и/или ограничења у погледу коришћења простора за површине ове 

намене, које се налазе у заштитној зони железничке пруге, поред канала, ограничења везана за 

постављање базних станица мобилне телефоније и др. 

Нaмeнa 

oбjeкaтa 

~У овој зони су планирани: саобраћајни терминали; манипулативни и паркинг 

простор; пратећи услужни, административни, сервисни садржаји; специјализовани 

даваоци логистичких услуга и др.; Могућа је изградња: железничке и друмске 

инфраструктуре са опремом; манипулативних површина; сервиса и радионица; паркинг 

простора за теретна и друга возила; пратећих функција (информационо- управљачких, 

шпедитерских делатности, сервисирање и др.); и др. 

~Дуж саобраћајнице Нова 36 се могу планирати паркинг места за кориснике радне 

зоне; Могућа је изградња паркинга, као самосталног објекта, у комерцијалне сврхе, са 

или без пратећих објеката; У склопу паркинга за теретна возила може се планирати и 

радионица за оправку и одржавање друмских возила и услужни објекти за потребе 

возача (привремени смештај и исхрана);  

~Могу се градити објекти енергетске и комуналне инфраструктуре (ТС, МРС и др.); 

~Забрањена је изградња стамбених и производних  објеката. 

~Нису дозвољени паркинзи са растер плочама и травом;  

Прaвилa 

пaрцeлaциje 

~Минимална површина парцеле је 25,0ари. Мaксимaлнa пoвршинa није ограничена. 

~Затечене  парцеле које су мање од 25,0а морају се посматрати као део комплекса.  

Приступи 

пaрцeлaмa 

~Сваки комплекс (кији чине једна или више катастарских парцела) мора имати 

директан приступ на јавни пут или другу површину јавне намене, минималне 

ширине 6,0м; Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa 

oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

Услoви зa 

изгрaдњу 

oбjeкaтa 

Основни тип 

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

зависности од техничко- технолошких процеса и услова заштите; 

Подземне етаже ~Објекти могу имати подземне етаже 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 и хаварије; Површина подземних етажа не улази у обрачун 

изграђености парцеле;   

~Подземне етаже, мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд 

нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, уколико не угрожавају железничку пругу, 

индустријске колосеке, водотоке и заштитне објекте на водотоцима, 

интерне саобраћајнице, трасе инфраструктуре и сл.; Грaђeвинскa 

линиja пoдзeмних eтaжa мора бити у грaницaмa пaрцeлe.  
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Индeкс 

зaузeтoсти  
~Индекс заузетости на парцели (за сервисне, услужне и друге пратеће 

објекте) може бити максимално 30%.    

Индeкс 

изгрaђeнoсти 
~Индекс изграђености (за сервисне, услужне и друге пратеће објекте) 

може бити максимално 0.7 

Грaђeвинскe 

линиje 
~Максималне грађевинске линије за сервисне, услужне и друге 

пратеће дефинисане  су у графичком прилогу;  

Најмања 

удaљeнoст oд 

мeђa и других 

објеката 

~Удаљеност објеката (грађевинских линија новоизграђених објеката 

или доградњи) од бочних и задње границе парцеле одређује  се 

према висини објекта, тако да износи најмање 1/3 висине објекта, као 

и минималној ширини слободног простора  која обезбеђује 

противпожарни пут, али не мање  од 3,5м.  

~Међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама/ 

комплексима износи најмање ½ висине вишег објекта и не може 

бити мања од 3,5м, уз услов да се обезбеди противпожарни пут; 

~Дозвољена су одступања уколико је суседна грађевинска парцела 

функционални део јединственог привредног комплекса и уколико је то 

условљено технолошким процесима на суседним парцелама, ако су 

задовољени услови противпожарне заштите, при чему је обавезна 

израда урбанистичког пројекта;  

~Распоред и удаљеност објеката унутар сваког комплекса/ парцеле  

зависи од технолошког процеса, услова противпожарне заштите и 

заштите животне средине; 

~Изградња објеката у низу може се дозволити ако то технолошки 

процес производње захтева и ако су задовољени услови 

противпожарне заштите. 

Крoвoви ~Препоручују се коси кровови; На свим објектима је дозвољено 

постављање соларних колектора; У том случају су могуће све врсте 

кровних конструкција. 

Пoдкрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. 

Одвoђeњe 

aтмoсфeрских 

вoдa са објекта 

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

сопствене парцеле.  

Спрaтнoст ~Спратност се прилагођава делатностима и технолошким потребама, 

уз поштовање правила за удаљеност објеката од међа;  

~Максимална спратност сервисних и пратећих објеката је П+2+Пк. 

Урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

~Обавезно је формирање незастртих зелених површина, са природном или вештачком 

вегетацијом  на минимално 10% површине парцеле, односно комплекса;  

Интeрвeнциje 

нa пoстojeћим 

oбjeктимa 

~Сви објекти који су  у складу са планираном основном и комплементарним 

наменама и  који су изграђени на основу одобрења за градњу, могу се задржати; 

~Дoзвoљaвa сe реконструкција и доградња, пoстojeћих oбjeкaтa, према правилима овог 

плана. 

Изгрaдњa 

других  

oбjeкaтa  

нa  

пaрцeли 

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

~Могућа је изградња интерних саобраћајница и платоа у складу са функционалним и 

технолошким потребама и противпожарним захтевима; Интерне саобраћајнице треба да 

испуњавају услове прописане Правилником о техничким нормативима за приступне 

путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног 
ризика од пожара („Сл.лист СРЈ, бр. 30/91); Све интерне саобраћајнице предвидети за 

тешко саобраћајно оптерећење и са хоризонталним елементима трасе за несметани 

пролазак тешких теретних возила; Код оивичења саобраћајница, због коришћења 

манипулативних средстава, потребно је на прелазу између платоа и саобраћајнице 

предвидети упуштени ивичњак, ради лакше манипулације;  

~Дозвољена је изградња транспортних система (подземних и надземних) и 

индустријских колосека до сваког комплекса и између комплекса у оквиру радне 

зоне; 

Посебни 

објекти  

~Дозвољава се изградња посебних објеката, који се не урачунавају у БРГП, као што 

су:  инфраструктурни објекти;  индустријски колосеци; 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 



 92 

подземних транспортних система у служби технолошких процеса рада (транспорта, 

претовара, утовара, истовара и сл.), у оквиру сваког комплекса и између различитих 

комплекса и зона, при чеми ће се њихове трасе и надземне/ ваздушне, односно подземне 

грађевинске линије дефинисати локацијским условима или урбанистичким 

пројектима; 

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 у тачки II.2.1. «Општа правила грађења за 

дефинисане целине, зоне и намене»;  

~Ови посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и 

да не ометају функционисање осталих објеката.  

Огрaђивaњe 

пaрцeлa 

~Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe висинe 2,20м;  

Посебни  

услови 

~У оквиру сваког комплекса обезбедити одговарајући простор за одлагање отпада; 

~Није дозвољено одвођење атмосферских вода на суседне парцеле; Обезбедити 

контролисани прихват потенцијално зауљене атмосферске воде са интерних 

саобраћајница, манипулативних површина и паркинга, као и њен третман у таложнику/ 

сепаратору масти и уља, којим се обезбеђује да квалитет пречишћених вода задовољи 

критеријуме прописане за испуштање у јавну канализацију или реципијент (II класа 

водотока-река Саве). 

~Објектима  се мора обезбедити адекватан прилаз за противпожарна возила, како је 

дефинисано у тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и 

намене»; 

~Обавезно је поштовање заштитних зона железничких колосека у складу са Законом 

о железници („Сл.гласник РС“, бр. 45/2013); и условима „Железнице Србије“. 

СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ 

~У овој зони је могућа изградња станица за снабдевање горивом, а услови за изградњу су дефинисани у 

оквиру тачке II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»;  

~У оквиру појединачних комплекса могућа је изградња интерних станица за снабдевање горивом. 

ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ 

~Заштитне зоне железничке пруге дефинисане су тачком II.2.1. «Општа правила грађења за 

дефинисане целине, зоне и намене» и  рачунају се у односу на осовину коридора планиране 

железничке пруге до доношења плана детаљне регулације; Уколико се ПДР не донесе у Законом 

прописаном року, рачунају се од постојећег индустријског колосека који води до РТЦ-а; 

~Постојећи објекти у инфраструктурном и заштитном пружном појасу (50м) могу се задржати до 

реализације планиране пруге и ако се другачије не дефинише планом детаљне регулације; На овим 

објектима је могуће само инвестиционо одржавање;  
 

II.2.2.3. Зелене површине 

ЦЕЛИНА  I 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈНИЦА  

~Зелене површине у оквиру ове целине чине зелене површине у регулацији саобраћајница, које су 

планиране дуж државног пута између целина I и II.  

~Уређење јавних зелених површина у регулацији саобраћајница реализовати на основу пројеката 

уређења; Хортикултурна решења ускладити са трасама подземних инсталација и испоштовати потребна 

минимална одстојања у складу са важећим техничким прописима; Избор врста за дрвореде усагласити 

са ширином саобраћајнице и утврдити одговарајућа растојања између садница у зависности од врсте и 

прилаза објектима. 

~Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим дрвoрeдимa: уклaњaњe сувих и бoлeсних стaбaлa; уклaњaњe 

стaбaлa у случajу кaдa тo зaхтeвa oпшти интeрeс утврђeн нa oснoву зaкoнa; сaдњa нoвoг дрвeћa; 

стaндaрднe мeрe нeгe стaбaлa. 

~Пoтрeбнo oпрeмaњe дрвoрeдa: могу се пoстaвити штитници oкo дeблa и зaштитити сaднe jaмe; прeмa 

пoтрeби пoстaвити инстaлaциje зa пoдзeмнo нaвoдњaвaњe и прихрaну дрвoрeдних сaдницa. 
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II.2.2.4. Водно земљиште 

ЦЕЛИНА  I  

 (IВ1) РЕКА ДУМАЧА  Водно земљиште реке Саве и Церског ободног канала  

~Река Думача представља водно земљиште, у складу са одредбама Закона о водама („Сл.гласник 

РС“, бр. 30/2010 и 93/2012); Дефинисија водног земљишта дата је у тачки II.2.1. «Општа правила 

грађења за дефинисане целине, зоне и намене»; 

СПРОВОЂЕЊЕ      

~За регулисане деонице реке Думаче, где су већ формиране парцеле водног земљишта, са заштитним 

објектима, за реконструкцију водопривредних објеката (речног корита, обалоутврде, насипа, мостова и 

сл.) и изградњу инфраструктуре у оквиру тих парцела, спровођење се може вршити директно на основу 

овог Плана или уз претходну израду урбанистичког пројекта. 

~Спровођење ПГР-а ће се вршити обавезном израдом планова детаљне регулације за регулацију 

корита реке Думаче, изградњу и проширење насипа, изградњу и реконструкцију мостова и других 

инфраструктурних објеката, када је потребно формирати нове површине јавне намене; 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~На водном земљишту могу се градити:  

-објекти у функцији водопривреде и одржавања водотока; 

-објекти инфраструктуре у складу са ПГР-ом и плановима детаљне регулације;  

~Могућа је изградња/ доградња и реконструкција мостова (друмских и железничких) преко реке 

Думаче, према техничким прописима и условима заштите од великих вода; Потребно обезбедити 

проток великих вода реке Думаче, испод моста да не би дошло до плављења делова насеља;  

~Могућа је изградња/ постављање подземних, подводних и надземних/ ваздушних транспортних 

система/ веза  (цевовода),  и сл. између појединих комплекса/ парцела  на две обале реке Думаче; Ови 

посебни објекти се постављају тако да не претстављају опасност по безбедност и да не ометају 

функционисање осталих објеката. 

~У кориту и на обали реке Думаче није дозвољена изгрaдњa купaлиштa, пoстaвљaњe угoститeљских и 

туристичких oбjeкaтa, сплaвoвa, брoдoвa-рeстoрaнa и изгрaдњa сојеница/барака; Забрањено је 

паркирање возила и формирање паркинг простора на речној обали; Није дозвољена изградња објеката 

у кориту водотока без претходно обезбеђених хидролошко- хидрауличких подлога и других 

неопходних техничких решења; 

~Код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати следећи принципи 

и критеријуми: 

-код подземних укрштања- укопавања, објекте водити кроз заштитне цеви, тако да горња ивица 

заштитних цеви мора бити на мин. 1,5м испод нивелете дна нерегулисаних и на мин.0,80- 1,0м испод 

нивелете дна регулисаних корита водотока на местима укрштања; 

-у зонама регулисаних водотока и мелиорационих канала, објекте пројектовати тако да буду удаљени 

мин. 5,0м од горњих ивица природних протицајних профила, уз доследну примену потребних 

техничких мера за очување ових објеката и стабилности корита водотока; 

~Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако одређене, да 

доње ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну висину- зазор изнад нивоа 

меродавних рачунских великих вода за прописно надвишење, у складу са за то важећим прописима. 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ РЕКЕ САВЕ И ЦЕРСКОГ ОБОДНОГ КАНАЛА  

~ Одређивање водног земљишта на парцелама поред реке Саве и Церског ободног канала, односно 

заштитних појасева поред водотокова, одређиваће се према одредбама Закона о водама („Сл.гласник 

РС“, бр. 30/2010 и 93/2012), јер су ови водотоци на граници обухвата Плана. Могућа је изградња/ 

постављање подземних, подводних и надземних/ваздушних транспортних система/веза  (цевовода),  
и сл. између појединих комплекса/ парцела у обухвату Плана и других комплекса у Источној радној 

зони, који су раздвојени Церским ободним каналом, као и између комплекса у радној зони и објеката на 

води на реци Сави (ван обухвата Плана); Ови посебни објекти се постављају тако да не представљају 

опасност по безбедност и да не ометају функционисање осталих објеката, као и проток великих вода; За 

потребе изградње/постављања ових објеката, који су везани за реку Саву и Церски ободни канал, 

обавезно је поштовање Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012.)  
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►◄ 

II.2.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНУ II Насеље са атаром 

КАРАКТЕРИСТИЧНЕ 

ЗОНЕ,  

ПОДРУЧЈА, 

ЛОКАЦИЈЕ 

И 

КОРИДОРИ 

 

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

Подручја насељских центара 

       -Нови  насељски центар; 

       -Линијски центри; 

Становање 

(IIС1) Породично становање; 

(IIС2) Рурално становање; 

(IIС3) Мешовите/ пословно- стамбене зоне; 
       -Мешовите, пословно- стамбене зоне у оквиру новог насељског центра  

       -Мешовите, пословно- стамбене зоне у оквиру линијских центара 

       -Становање социјално угрожених категорија становништва 

       -Викенд зоне 

(IIС4) Затечена домаћинства ван грађевинског подручја 

      -(СЗЗ) Постојеће становање у заштитној зони 

Јавне службе 

       -(ДК) Дом културе (месна заједница, месна канцеларија) 

       -(ОШ) Основна школа; 

       -(В) Вртић; 

(IIП) Привредни комплекси у насељу 

Зоне спорта и рекреације 

(IIСР1) Постојећи спортски терен; 

(IIСР2) Нови спортски терен; 

Комуналне површине 

(IIК1) Старо гробље; 

(IIК2) Ново гробље 

Зелене површине 

       -(З1) Заштитно зеленило око гробља; 

       -(З2) Остало заштитно зеленило (у зонама плављења, око планираних канала и 

др.); 

       -Зелене површине у регулацији саобраћајница; 

       -(Ш) Шуме 

Пољопривредне површине у атару 

       -Пољопривредно земљиште; 

Водно земљиште 

(IIВ1) Река Думача; 

(IIВ2) Мелиорациони канали; 

(IIВ3) Планирана изградња канала;    
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ 

 

ИНФРАСТРУКТУРНЕ 
ПОВРШИНЕ 

У 

НАСЕЉУ 

       1.Саобраћајнице (постојеће и планиране) 

~Услови за изградњу саобраћајница дефинисани су у графичком прилогу број 9. 

„План нивелације и регулације 1- саобраћај“ и тачкама II.1.5.1. Саобраћајна 

инфраструктура“; Смернице за реализацију су дефинисане тачком 

II.3.5.Инфраструктурне мреже и објекти. 

       2.Орјентациони коридори саобраћајница за које је обавезна израда ПДР-а 

или су у  зонама обавезне израде ПДР-а 

~Планом су предложени и орјентациони коридори нових саобраћајница, за које је 

обавезна израда ПДР-а или су у зонама обавезне израде ПДР-а, према графичком 

прилогу бр. 18 Карта спровођења;  

~За орјентационе коридоре саобраћајница у зонама породичног становања за 

које је дефинисана обавезна израда ПДР-а, Планом су дефинисане зоне у којима је 

прописана забрана изградње (доградње, реконструкције објеката) до доношења 

ПДР-а; При изради ПДР-а гранце обухвата се могу проширити на следећи начин: 

уколико се планови детаљне регулације раде само за потребе изградње 

саобраћајница, граница обухвата се може дефинисати границама катастарских 
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парцела од којих се формира будућа саобраћајница; уколико изградња само 

предложене саобраћајнице није довољна за изградњу планираних садржаја у блоку, 

потребно је обухватити цео блок, комплетно решити саобраћајну мрежу и тако 

омогућити нову изградњу у унутрашњости блока.  

~Предложени орјентациони коридори саобраћајница се, при изради ПДР-а могу 

укидати, померати, измештати, односно прецизно дефинисати; 

       3.Коридор планиране међунасељске саобраћајнице 

~У границама обухвата Плана, трасама постојећих и планираних саобраћајница 

означен је коридор, односно правац планиране међунасељске саобраћајнице која 

треба да повеже приградска насеља, чинећи прву обилазницу око Шапца. 

       4.Коридор будуће обилазнице око Шапца 

~За потребе изградње обилазнице око Шапца Планом је дефинисан коридор, 

ширине 50,0м, да би се земљиште заштитило од других активности и  сачивало за 

његову изградњу; У границама коридора није дозвољена никаква изградња или 

друге активности које би могле угрозити планирану намену коридора; За изградњу 

будуће обилазнице око Шапца предвиђена је обавезна израда ПДР-а којим ће се 

прецизно дефинисати траса и  решити укрштање  обилазнице са трасом државног 

пута; Коридор је планерски дефинисан (без предходних студија избора локације, 

инжењерско-геолошких подлога или студија о процени утицаја на животну 

средину) и постоји реална претпоставка да ће приликом реализације Плана бити 

потребне одређене корекције. 

       5.Атарски путеви 

~Постојећи атарски путеви се задржавају у границама својих парцела, изузев 

атарских путева: у оквиру коридора будуће обилазнице око Шапца; и у оквиру 

заштитног зеленила око гробља (зона могућег проширења гробља);  У оквиру 

наведених планираних намена могуће је измештање постојећих атарских путева у 

зависности од кончног решења будуће обилазнице и будућих прикључака;  

~Потребно је извршити уређење атарских путева и изградњу са тврдом подлогом, 

како би били проходни током целе године. 

       6.(ТС) Комплекс трафостанице 220/110 kV 

~Трафо станица 220/110kV се налази, јужно од насеља, ван грађевинског подручја, 

поред државног пута Шабац- Ваљево, на к.п.бр. 1267 КО Јеленча; Парцела је у 

државној својини, а право коришћења на парцели и објектима има ЈП 

„Електромрежа“ Србије; Површина парцеле износи: 3, 9521ха (3.95.21м2). 

~Могућа је изградња, доградња и реконструкција постојећих објеката, директно на 

основу ПГР-а, према потребама и условима ЕМС-а; Услови за изградњу 

електроенергетских објеката су дефинисани тачком II.1.5.3. Електроенергетска 

инфраструктура. 

       7.(ГМРС) Главна мерно- регулациона станица 

~Главна мерно- регулациона станица се налази у северном делу насеља, на к.п.бр. 

197 КО Јеленча; Парцела је у државној својини; Површина парцеле износи 

21,06ари (0.21.06 м2); Реконструкција постојећих објеката на парцели, може се 

вршити директно на основу ПГР-а, 

~У случају изградње новог гасовода обавезна је израда урбанистичког пројекта, 

којим би била обухваћена и ГМРС; Услови за изградњу су дефинисани тачком 

II.1.5.6. Гасификација и графичким прилогом бр. 17. План гасоводне мреже; 

Смернице за реализацију дефинисане су тачком II.3.5.Инфраструктурне мреже и 

објекти; 

       8.(ТСз) Планиране зидане трафо станице 

~Локације планираних зиданих трафо-станица 20/0,4кV, приказана је у 

графичком делу Плана; У насељу је предвиђена изградња две нове зидане ТС, и то: 

у улицама Нова 1 и Нова 4; Услови за изградњу електроенергетских објеката су 

дефинисани тачком II.1.5.3. Електроенергетска инфраструктура и графичким 

прилозима бр. 11 “План нивелације и регулације 2- грађевинске линије“ и  бр. 15. 

План електро мреже; Смернице за реализацију дефинисане су тачком 

II.3.5.Инфраструктурне мреже и објекти; 

ПОДРУЧЈА  

НАСЕЉСКИХ  

ЦЕНТАРА 

~Планом се предвиђа формирање следећих насељских центара:  

~Нови насељски центар који ће се формирати на простору око постојеће школе, 

западно од државног пута Шабац- Ваљево; Терен је раван, већим делом 

неизграђен, налази се у средишњем делу насеља и има добре саобраћајне везе са 
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свим деловима насеља; У насељском центру је могућа изградња објеката јавне 

намене (локалне управе, здравства, нови дом културе и сл.), изградња поште, 

цркве, пословних, услужних и комерцијалних објеката, формирање јавних зелених 

површина и сл.;  

1. 2      

1;Локација новог насељског центра; 2.Линијки центри 

~Линијски центри ће се формирати дуж државних путева, у деловима насеља 

који су већ изграђени стамбеним и пословним објектима и то: са јужне стране 

државног пута Шабац- Обреновац и дуж државног пута Шабац- Ваљево; У њима 

ће се развијати пословни, услужни и комерцијални садржаји, у функцији 

локалног становништва и транзитног саобраћаја;  

~Намене и садржаји у насељским центрима су додатно ограничене у смислу 

пословних делатности, које могу бити заступљене:  

-У оквиру подручја новог  насељског центра могуће је организовати следеће 

садржаје: пословањe, трговину на мало, угоститељске садржаје који се могу 

лоцирати у близини школе, изложбено-продајне просторе, услужно занатство, 

финансијске, интелектуалне, информатичке и друге услуге; могућа је изградња 

објеката намењених за јавне службе, банкарство, канцеларијско пословање, 

лекарске ординације, апотеке саобраћајне и инфраструктурне површине, мањих 

спортских објеката (фитнес сале, куглане и сл) и  зелених површина. Дeлaтнoсти 

кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у 

смислу eмисиje букe, aeрoзагађења и других врстa зaгaђeњa. Није дозвољена 

изградња производних и других сличних објеката, формирање паркинг простора за 

теретна возила; Неопходно је обезбедити слободне, неизграђене површине, са 

местима за окупљање и кратак одмор становника. Извршити  озелењавање 

слободних површина, озелењавање површина око  објеката јавне намене и 

приватних парцела. За потребе корисника јавних и других објеката неопходно је 

обезбедити паркинг простор;  

-У оквиру линијских центара могуће је организовати следеће садржаје: 

пословне, услужне и комерцијалне; садржаје у функцији туризма, угоститељства 

и забаве; производно и услужно занатство; изложбено-продајни простори, разне 

врсте пословања (осигурање, некретнине, финансијске, интелектуалне, 

информатичке и друге услуге); могућа је изградња објеката намењених за јавне 

службе, банкарство, канцеларијско пословање, лекарске ординације, апотеке 

саобраћајне и инфраструктурне површине, мањих спортских објеката (фитнес 

сале, куглане и сл) и  зелених површина. Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa 

пaрцeлaмa нe смejу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, 

aeрo и других врстa зaгaђeњa. Није дозвољена изградња производних објеката, 

изузев занатске производње. 

~Уређење новог насељског центра и линијских центара ће се вршити 

дефинисаним начином спровођења ПГР-а за сваку зону, чије делове ови 

центри обухватају и то: директним спровођењем ПГР-а; и израдом урбанистичких 

пројеката; У случају да је потребно дефинисати нове површине јавне намене 

(саобраћајнице и сл.) неопходна је израда плана детаљне регулације; 

СТЕПЕН  

КОМУНАЛНЕ  

ОПРЕМЉЕНОСТИ 

КОЈИ  

ЈЕ  

ПОТРЕБАН  

~Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта који је потребан за 

издавање локацијских услова и грађевинске дозволе у оквиру целине II 
подразумева:  
-обезбеђен приступ јавној саобраћајној површини;  

-омогућено прикључење објеката на електо енергетску мрежу; 
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ЗА  

 

ИЗДАВАЊЕ 

ЛОКАЦИЈСКИХ 

УСЛОВА 

И  

 

ГРАЂЕВИНСКЕ 

ДОЗВОЛЕ 

-могућност прикључења на водоводну и канализациону мрежу; у случају 

немогућности правовремене реализације коначног решења, коришћење 

привремених решења снабдевања водом и одвођења отпадних вода, уз 

обавезно поштовање услова и мера заштите животне средине и то: снабдевање 

водом се може решити преко бушених бунара, уколико квалитет воде задовољава 

потребе за које се користи; одвођење отпадних вода се може вршити у 

водонепропусне септичке јаме; 

~Прикључење на електроенергетску инфраструктуру није обавезно за објекте 

(викендице, економски објекти и сл.) који ће имати таква техничко- технолошка 

решења која ће обезбедити снабдевање енергијом независно од комуналне 

инфраструктуре (употребом агрегата или обновљивих извора енергије), уз 

поштовање свих еколошких стандарда. 
 

II.2.3.1. (IIС1) Породично становање   

ЦЕЛИНА II 

(IIС1)  

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 

Заштитни појас постојећег гасовода (по 30м, обострано) 

Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније 

Земљиште угрожено подземним и површинским водама 

Орјентациони коридори саобраћајница за које је обавезна 

израда ПДР-а (зоне обавезне израде ПДР-а за нове 

саобраћајнице) 

~Породично становање  је планирано у северном делу насеља, у постојећим и у близини постојећих 

зона породичног становања, на правцима њиховог ширења, у залеђу мешовитих, пословно- стамбених 

зона дуж државних путева; 

~Породично становање чине појединачно изграђени (слободностојећи) објекти на засебним 

парцелама; Могућа је и изградња двојних и објеката у низу,  уколико је то условљено ширином 

парцела, њиховим интензивнијим коришћењем или другим разлозима; Претежна/ основна намена ове 

зоне је становање;  Могућ је и развој компатибилних намена, на засебним парцелама у оквиру ове 

зоне или на истој парцели са становањем, у делу објекта становања или другом објекту на истој парцели.  

~Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa, износи до 120 ст/хa. 

СПРОВОЂЕЊЕ 

~Спровођење ПГР-а ће се вршити директно на основу овог плана, изузев у деловима где није 

дефинисана регулација нових улица; За изградњу нових улица које нису дефинисане овим планом  

нeoпхoднa je изрaдa плaнова дeтaљнe рeгулaциje. 

~У случају изградње објеката компатибилне намене на парцели, или изградње на земљишту које је 

угрожено подземним и површинским водама и др., ако план не садржи довољно елемената за 

издавање локацијских услова, надлежни орган управе може наложити израду урбанистичког 

пројекта; 

~На земљишту које је угрожено подземним и површинским водама, могу се издати локацијски 

услови на основу ПГР-а, односно урбанистичког пројекта, под условима наведеним у тачки II.2.1. 

«Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»;  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу, изузев за објекте јавних 

служби и верске објекте, за које су правила уређења и грађења дефинисана тачком II.2.3.5. Јавне службе 

и објекти и тачком  II.2.3.6.  Верски објекти;  

~У тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене» дефинисани су додатни 

услови и/или ограничења у погледу коришћења простора за површине ове намене, које се налазе у 

заштитној зони гасовода, поред канала, ограничења везана за постављање базних станица мобилне 

телефоније, земљиште угрожено подземним и површинским водама и др. 

 

Нaмeнa 

објеката 

 

~Претежна/ основна намена је становање. На парцелама породичног становања (у 

деловима стамбеног објекта или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти) или на засебним 

парцелама могу бити заступљене и друге компатибилне намене и садржаји који 

својом делатношћу не могу имати штетног утицаја на становање, пoд услoвoм дa сe нa 

грaђeвинскoj пaрцeли мoрa oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa.  

~Уколико се објекат компатибилне намене гради као једнофункционалан на 

засебној парцели, примеђују се исти услови, као за стамбени, односно стамбено – 

пословни објекат, уз додатне услове заштите становања: да не производе буку, 

гасове, мирисе од припреме хране и сл.  
~Компатибилне намене су тихе и чисте делатности: трговина; услужно и 
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производно занатство (са oгрaничeним прoизвoдњом); пословне активности (банке, 

агенције, представништва и сл.), компјутерске и сродне активности, активности у вези 

са некретнинама, интелектуалне, информатичке и друге услуге, лекарске ординације, 

апотеке, адвокатске канцеларије, изложбено- продајни простори, простори за забаву; 

делатноти у области туризма (собе за изнајмљивање и други смештајни капацитети); 

објекти угоститељства у којима се не ствара бука;  верски објекти; објекти јавних 

служби у функцији управе и администрације, здравства, дечије заштите, образовања, 

културе; објекти и простори за спорт и рекреацију (теретане, фитнес сале и др.); 

комунални објекти и инфраструктура и др. 

~Парцеле које у постојећем стању имају пољопривредни- економски део,  могу га 

задржати, али само за баштованство (забрањује се држање стоке), или га пренаменити 

у неку услужну делатност. 

~У оквиру сваке грађевинске парцеле, у оквиру дозвољеног процента изграђености 

парцеле, дозвољена је изградња других објеката, као и помоћних објеката, који су 

у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и 

суседне парцеле. 

~Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу вршити штeтнe утицaje нa 

oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрoзагађења и других врстa зaгaђeњa. Привредни 

објекти који се налазе у зонама породичног становања, а који задовољавају просторне, 

инфраструктурне и еколошке критеријуме, могу се задржати на постојећим 

локацијама. Уколико у оквиру ове намене већ постоје објекти за које се може 

тражити процена утицаја на животну средину, могу се задражати под условима 

дефинисаним студијом о процени утицаја на животну средину затеченог стања, као 

заокружене/завршене целине.  

~Дозвољене су следеће делатности: 

-трговина (продаја свих врста прехрамбених производа и робе широке потрошње); 

-производно занатство ограниченог капацитета до 100м2 површине производног 

дела или објекта, за које се у производном процесу користе само лака теретна возила, 

које према нивоу еколошког оптерећења може бити лоцирано у стамбеним зонама  

-услужно занатство (занати свих врста, који немају штетног утицаја на окружење); 

-услужних делатности (за задовољење локалних потреба становника); 

-услуживање хране и пића (пециваре, пицерије, посластичарнице итд.), 

-смештај и исхрана гостију (собе и станови за изнајмљивање и сл.);  

-здравство (апотеке, опште и специјалистичке ординације, амбуланте и др.); 

-социјална заштита (вртићи, играонице за децу, сервиси за негу старих лица и сл.); 

-култура (галерије, библиотеке, читаонице и сл.); 

-забава (билијар, видео игре и др.); 

-спорта и рекреације (теретане, фитнес сале и др.); 

-пословно- административне делатности (банке, поште, представништва, агенције, 

пословни бирои и др.); 

-и друге делатности, уз услов да не угрожавају, околину, животну средину и услове 

становања. 

~Поред еколошке прихватљивости, објекти морају бити и обликовно 

прихватљиви, а делатности и садржаји компатибилне намене треба да допуне 

квалитет становања; Обавезно је и волуменско уклапање у амбијент у погледу 

спратности и висине објеката; 

~ Не могу се градити објекти за оне делатности које производе гасове, отпадне воде, 

буку, непријатне мирисе, вибрације или друга могућа штетна дејства на околину, као 

што су радионице (столарске, браварске, заваривачке и ковачке радове, за ливење, 

бојење, пескарење, дробљење, паковање, мељаву и сл.), угоститељски објекти и др.;  

Нису дозвољене следеће активности: индустриjскa прoизвoдњa, складишта, 

одлагање отпадних материјала и рециклирање, лоцирање асфалтних база и фабрика 

бетона, кречана, стоваришта расутог терета и сл.  

Правила 

парцелације 

~За постојеће парцеле: минимална површина грађевинске парцеле износи 4,0ари; 

минимална ширина уличног фронта парцеле  је 10,0м;  

~За нову парцелацију 

-За слободностојеће објекте: минимална површина грађевинске парцеле износи  

5,0ари; минимална ширина уличног фронта парцеле је 12,0м;  

-За једнострано узидане (двојне) објекте: минимална површина парцеле износи: 

4,0ара (две по 2,0а); минимална ширина уличног фронта парцеле по 11м;  

-За објекте у низу: минимална површина парцеле износи: 2,5ари; минимална ширина 
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уличног фронта парцеле 8,0м;  

~На грађевинској парцели чија је површина мања од најмање површине утврђене 

Планом дозвољава се изградња породичног стамбеног објекта спратности П+1, са два 

стана, индекса изграђености до 1,0. и индекса заузетости парцеле до 60%.  

Приступ 

пaрцeли 

~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe 

ширинe 3,0м (код постојеће изградње 2,5м). Приступнa пoвршинa сe нe мoжe 

кoристити зa пaркирaњe вoзилa; 

~Парцелама које немају директан приступ јавном путу, мора се обезбедити колски 

прилаз са друге парцеле (истог власника, сукорисничке/сувласничке или преко права 

службености пролаза), дефинисане минималнe ширине. 

Услoви зa 

изгрaдњу 

oбjeкaтa 

Основни тип 

изградње 
~Објекти се могу градити као слободностојећи објекти на 

засебним парцелама; Могућа је и изградња двојних и објеката у 

низу,  уколико је то условљено ширином парцела, њиховим 

интензивнијим коришћењем или другим разлозима.  

Пoдзeмнe eтaжe ~Објекти могу имати највише једну подземну етажу; Пoдзeмнe 

eтaжe мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних 

дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa 

oстaje у грaницaмa пaрцeлe;  

Индeкс зaузeтoсти ~Максимални индекс заузетости на парцели износи: 40%; 

Индeкс 

изгрaђeнoсти 
~ Максимални индекс изграђености износи: 1,2.  

Грaђeвинскe 

линиje 
~Максималне грађевинске линије су дефинисане у графичком 

прилогу; Уколико нису дефинисане овим Планом, поштује се 

преовлађујућа грађевинска линија у улици/ блоку; Могућа је 

доградња постојећих објеката до дефинисаних грађевинских 

линија, уз услов да буду испоштовани урбанистички параметри и 

друга правила грађења.  

Најмања 

удаљеност од 

међа и других 

објеката 

~Нови обjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд oбjeкaтa нa 

сусeдним пaрцeлaмa, а 1,0м и 3,0 м oд сусeдних мeђa; Само у 

случају када су парцеле уске, и када то отежава изградњу, могућа 

је изградња нових објеката  на мањем растојању од 1,0м од међе 

или  на међној линији бочних суседних парцела и то уз сагласност 

суседа.  

~На  постојећим објектима који се налазе на растојању од мин. 2,5 

од удаљеније међе, дозвољава се реконструкција и доградња 

(надзиђивање) постојећег објекта, уз задржавање постојећег 

растојања 

~Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд бoчнe грaницe 

пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким 

пaрaпeтoм. 

~За двојне објекте, најмање растојање од бочне међе износи: 4,0м, 

а за први и последњи објекат у низу: 3,0м. 

~За постојеће објекте, двојне или објекте у низу који су изграђени 

на мањем растојању од међе од Планом дефинисаног могућа је 

реконструкција и доградња, уз сагласност суседа. ~Минимално 

растојање објекта од задње међе износи минимално  1,0м. 

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

40°.  

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м;   

Одвoђење 

aтмoсфeрских 

вoдa 

~Oдвoђење aтмoсфeрских вoдa сa парцеле и кровних површина 

oбjeкатa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeдних пaрцeлa.  

Спрaтнoст ~Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 1 + Пк (пoдрум + 

призeмљe + jeдaн спрaт + пoткрoвљe);  

~Постојећи објекти чија је спратност до П+2+Пк, могу се 

задржати, уз могућност доградње према претходно дефинисаним 

параметрима, а уколико су наведени параметри испуњени, могућа 

је само реконструкција објекта у постојећем габариту; 

~Изузетно, дозвољава се изградња нових стамбених,  
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стамбено- пословних и пословних објеката веће спратности од 

дефинисане и то максимално до П+2+Пк, уз следеће услове: 

-да минимална површина парцеле износи: 800 м2; и 

-да растојање од суседних објеката износи минимално ½ висине 

објекта чија је спратност већа; 

Мaксимaлaн брoj 

стaмбeних и 

пословних 

jeдиницa 

~Максималан број станова на парцели је 4; Мaксимaлaн брoj 

jeдиницa пoслoвнoг прoстoрa нa пaрцeли je двe;  

~Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa нa пaрцeлaмa кoje су 

мaњe површине oд минимaлно дефинисаних je: две. 

Пaркирaњe ~Паркирање возила се мора обезбедити у оквиру сопствене парцеле према 

нoрмaтивима зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa, дефинисаним у тачки II.2.1. 

«Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»;  

~Паркирање теретних возила (камиона), који се користе за обављање сопствене 

делатности, мора се обезбедити на сопственој парцели. 

Урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

~Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa 

пaрцeли.  

Интeрвeнциje 

нa пoстojeћим 

oбjeктимa 

~Дoзвoљaвa сe доградња (нaдзиђивaњe) пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo 

прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa; Укoликo пoстojи вишe 

влaсникa нaд jeдним oбjeктoм нaдзиђивaњe сe мoрa вршити нaд цeлим oбjeктoм 

истoврeмeнo и уз сaглaснoст свих влaсникa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзно 

извршити рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeкта. 

Изгрaдњa 

других oбjeкaтa 

нa пaрцeли 

 ~На парцели се као засебни објекти могу градити и други објекти, намењени 

становању (на угаоним парцелама и парцелама веће површине) и делатностима 

и/или помоћни објекти, уколико се тиме не премашују постављени урбанистички 

параметри. Уколико је други објекат самосталан стамбени, оријентисан према првом, 

мора бити најмање 5,0м удаљен од главног објекта; Највећа спратност другог објекта 

на парцели је (По)П+1. Мaксимaлaн  брoj стaнoвa у другoм oбjeкту нa пaрцeли je 

jeдaн. Услови за постављање објекта према међама су идентични условима за главни 

објекат. 

~Помоћни објекти (гараже, оставе) се обавезно постављају у унутрашњост парцеле 

и њихова грађевинска линија не сме бити постављена испред грађевинске линије 

главног објекта. Најмање дозвољено растојање помоћних објеката од бочне границе 

парцеле износи: 1,0м. Највећа дозвољена спратност за помоћне објекте је П 

(приземље). Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних oбjeкaтa (гаража, остава) je 50 м2  

(брутo, укупнo нa пaрцeли). 

~У случајевима непостојања насељске канализационе мреже или до трасирања 

исте, обавеза власника парцеле је да обезбеди септичку јаму, у складу са санитарним 

прописима. Септичка јама мора бити удаљен најмање 20м од бунара, уколико бунар 

постоји на парцели или суседним парцелама. Уколико се парцела налази уз 

новопланирану или постојећу саобраћајницу, септичка јама се мора налазити у делу 

парцеле који је најближи тој саобраћајници и на најмање 1,0м од границе парцеле.  

~Постојећи економски/пољопривредни објекти (за постојећа домаћинства) који 

се налазе у економским деловима парцела промениће постепено намену, у складу са 

дозвољеним наменама (пословне, услужне и др. делатности); До пренамене 

економских садржаја, парцеле које у постојећем стању имају пољопривредни/ 

економски део могу задржати економске објекте и то само за баштованство; Забрањује 

се држање стоке.  

~Дозвољава се изградња система за коришћење обновљивих извора енергије  

(сунца, ветра, биомасе и др.) за сопствене потребе према условима дефинисаним 
тачком II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»;  

Посебни услови 

за пословне  

услужне, 

производне и 

комерцијалне 

садржаје 

~У зони породичног становања могу се развијати појединачни услужни, 

комерцијални и други пословни садржаји и производно занатство, који су 
дозвољена у овој зони, чији је развој условљен потребама корисника у непосредном 

окружењу; Дозвољене делатности су наведене у делу табеле „намена објеката“. 

Појединачни услужни, комерцијални и други пословни садржаји могу се организовати 

као: 

-самостални објекат на парцели, 

-у склопу стамбеног објекта: у приземној етажи, у делу објекта према задњем 

дворишту, у склопу помоћног објекта или као други објекат на парцели. 
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~За услужне, комерцијалне и други пословне и објекте производног занатстава 

важе иста правила урбанистичке регулације и парцелације (индекс изграђености, 

степен заузетости, спратност, парцелација, позиционирање објекта на парцели и др.), 

као и за стамбене објекте, у складу са типологијом изградње; Поред претходно 

дефинисаних правила за становање исте типологије, за ове објекте важе и 

следећа правила:  

-Приступи- улази у услужне, производне комерцијалне или пословне делове објекта 

морају бити организовани тако да не ометају коришћење стамбеног простора; 

-Организација парцеле услужног, комерцијалног, производног или пословног објекта 

мора бити таква да не угрожава функционисање контактних парцела становања; 

-Својим изгледом материјализацијом и волуменом, услужни, производни, 

комерцијални и пословни објекти не смеју да наруше архитектонски и 

урбанистички концепт окружења и не смеју бити изграђен од неквалитетних 

материјала; 

-Није дозвољено складиштење и депоновање материјала и робе (амбалажни отпад, 

грађевински материјали и сл.) у отвореном простору на парцели; 

-Услужни, комерцијални и пословни и производни објекти не смеју угрожавати 

квалитет становања на суседним парцелама буком, загађењем, саобраћајним 

оптерећењем и сл.; 

Огрaђивaњe 

пaрцeлa 

 

 

~Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м 

(рaчунajући oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe  

oд 1.4 м; Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa 

oгрaдa, стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje.  

~Зидaнa нeпрoзирнa oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз 

сaглaснoст сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe; Зидaнa 

oгрaдa дo сaoбрaћajницe ниje дoзвoљeнa; Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe 

oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe 

пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe пoстaвљa прeмa 

кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa 

oгрaдe. 

~Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 м рaчунajући oд кoтe трoтoaрa, 

aкo oмeтajу прeглeднoст сaoбрaћajницe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. 

Врaтa и кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj 

линиjи. Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa 

oдвojити oд стaмбeнoг дeлa пaрцeлe. 

~Oдступaњe oд утврђeних висинa oгрaдa прeмa сусeдимa je мoгућe сaмo уз 

мeђусoбну сaглaснoст. Oдступaњe oд услoвa зa oгрaдe прeмa улицaмa ниje 

дoзвoљeнo, сeм у висини и тo дo мaксимaлнo 20,0 cm. 

Посебни услови ~У објектима у оквиру ове намене, у којима се врши термичка обрада хране 

(пециваре, пицерије, посластичарнице итд.), обавезно је постављање филтера ради 

елиминације непожељних мириса.  

ЗАШТИТНЕ  ЗОНЕ БАЗИХ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

~У оквиру ове зоне није дозвољено постављање базних радио станица мобилне телефоније, са антенама 

постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу). 
 

II.2.3.2. (IIС2) Рурално становање  

ЦЕЛИНА II 

(IIС2)  

РУРАЛНО СТАНОВАЊЕ 

Становање социјално угрожених категорија становника; 

Викенд зоне- објекти за одмор 

(1) Подручје археолошког локалитета 

Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније 

Заштитне зоне постојећих гасовода (по 30м, обострано) 

Заштитна зона постојећег и планираног далековода 110kV 

(15+30+15м) 

Заштитна зона постојећег далековода 110 kV (по 15м, обострано) 

~Рурално становање се задржава у јужном и југоисточном делу насеља и на мањим површинама у зони 

проширења грађевинског подручја, у северозападном делу насеља;  

~Рурално становање чини становање пољопривредних и мешовитих  домаћинстава, са окућницом 

(воћњак, повртњак) и пољопривредним (економским) објектима и/или пољопривревредном 
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производњом (воћњаци, повртњаци, стакленици, пластеници и сл.; стаје, објекти за гајење живине и др.); 

~На парцелама руралног становања могу бити заступљене и друге компатибилне намене и садржаји, 

који својом делатношћу не могу имати штетног утицаја на основну намену- рурално становање и 

производња и складиштење пољопривредних производа, а сви евентуални неповољни утицаји на 

околину морају се неутралисати у оквиру објекта, односно комплекса. 
~Густинa стaнoвникa пo хeктaру, у oквиру блoкa може да  износи до 90 ст/хa. 

СПРОВОЂЕЊЕ 

~Спровођење ПГР-а ће се вршити директно на основу овог плана, изузев у деловима где није 

дефинисана регулација нових улица или  у случају када се граде објекти компатибилних намена и 

капацитета за које План не садржи довољно елемената за директно спровођење;  

~За изградњу нових улица које нису дефинисане овим планом  нeoпхoднa je изрaдa плaнова дeтaљнe 

рeгулaциje. 

~Зa изгрaдњу oбjeкaтa у функцији сеоског туризма, рибњака, смештајних и угоститељских објеката, 

малих производних погона, силоса и др. складишта за пољопривредне производе и других објеката, 

када План не садржи довољно елемената за директно спровођење потребна je изрaдa  урбaнистичког 

прojeктa. Надлежни орган управе може наложити израду урбанистичког пројекта и у другим 

случајевима, када План не садржи довољно елемената за директно спровођење;  

~На земљишту које је угрожено подземним и површинским водама, могу се издати локацијски 

услови на основу ПГР-а, односно урбанистичког пројекта (уколико План не садржи довољно 

елемената), под условима наведеним у тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне 

и намене»; 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу, изузев за објекте јавних 

служби и верске објекте, за које су правила уређења и грађења дефинисана тачком II.2.3.5. Јавне службе 

и објекти од јавног значаја и тачком II.2.3.6. Верски објекти.  

~У делу табеле дефинисани су услови за викенд зоне и становање социјално угрожених категорија 

становника у оквиру ове зоне;  

~ У тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»; дефинисани су додатни 

услови и/или ограничења у погледу коришћења простора за површине ове намене, које се налазе у 

заштитној зони гасовода, далековода, поред водотокова и канала, ограничења везана за постављање 

базних станица мобилне телефоније, , земљиште угрожено подземним и површинским водама и др. 

Нaмeнa 

објеката 

 

~Рурално становање чини становање пољопривредних и мешовитих  домаћинстава, 

са окућницом (воћњак, повртњак) и пољопривредним (економским) објектима 

и/или пољопривревредном производњом у кaпaцитeтимa који су могући у 

грађевинском подручју насеља: у оквиру биљне производње: воћњаци, повртњаци, 

стакленици, пластеници и сл.; у оквиру сточарске производње: стаје и објекти за 

гајење живине, капацитета до 5 условних грла (изузетно 10 условних грла на ободу 

грађевинског подручја, са приступом са ободних саобраћајница у југоисточном  

делу насеља); Једно условно грло (1 УГ) је маса (тежина) живе мере од 500 

килограма (1УГ= 0,6-1,2 крава музара;  1УГ= 2-6 свиња; 1УГ= 250-320 кока носиља.  

 ~У зонама руралног становања могућа је изградња економских објеката  који су  

дефинисани тачком II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и 

намене»;  

~На парцелама руралног становања (у призeмним eтaжaмa стамбеног oбjeкaтa или као 

jeднoфункциoнaлни oбjeкти) или на засебним парцелама, могу бити заступљене и 

друге компатибилне намене и садржаји, који својом делатношћу не могу имати 

штетног утицаја на (основну намену- рурално становање и производња и складиштење 

пољопривредних производа) и животну средину, и пoд услoвoм дa се нa грaђeвинскoj 

пaрцeли мoрa oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa.  

~ Организација парцеле руралног становања је следећа: дeo пaрцeлe нaмeњeн 

стaнoвaњу, сеоском туризму са пратећим садржајима и пословању, трeбa дa сe 

нaлaзи уз сaoбрaћajницу, a eкoнoмски и дeo нaмeњeн пoљoприврeднoj прoизвoдњи  у 

зaдњeм дeлу пaрцeлe (осим парцела на  нагнутом терену, где организација парцеле 

зависи од пада терена и парцела које су својом широм страном оријентисане на 

саобраћајницу).  

~У оквиру сваке грађевинске парцеле, у оквиру дозвољеног процента изграђености 

парцеле, дозвољена је изградња других објеката, као и помоћних објеката, који су 

у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и 

суседне парцеле.  
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~Окућнице (воћњак, повртњак и сл.), традиционално се налазе иза економског 

дворишта, али се могу организовати и између стамбеног и економског дворишта, као 

заштитна зона, у случају изградње сточарских објеката; Окућница се може 

организовати и до улице, код кућишта која су се развијала по ширини у односу на 

саобраћајницу или на нагнутом терену са падом према улици. Могућа је организација 

пољопривредне производње на нивоу окућнице са садржајима повртарства, воћарства 

и сл. 

~Компатибилне намене руралном становању су: трговина на велико и мало; 

услужно и производно занатство; прерада пољопривредних производа и 

производња прехрамбених производа (изузев кланица), пића и дувана у малим 

производним погонима; складишта за пољопривредне производе (хладњаче, 

силоси, магацини и сл); радионице (столарске, поправка пољопривредне 

механизације и др.); пословне активности (агенције, представништва и сл.), откупне 

станице и друге услуге, ветеринарске станице, пољопривредне и ветеринарске 

апотеке, изложбено- продајни простори; делатноти у области сеоског туризма (собе 

за изнајмљивање и други смештајни капацитети), угоститељство; верски објекти; 

објекти јавних служби у функцији управе и администрације, здравства, дечије 

заштите, образовања, културе; објекти и простори за спорт и рекреацију (тениски, 

фудбалски, голф терени и др.); комунални објекти и инфраструктура и др.  

~Могућа је изградња малих производних погона (изузев кланица), из подсектора 

«производња прехрамбених производа, пића и дувана» и то под следећим 

условима: 

-да се предметни објекат/пројекат, према врсти делатности и капацитету не 

налази на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну 
средину, (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 („Сл.гласник РС“, бр. 114/08), односно да, према карактеристикама 

производног и техничко- технолошког процеса не угрожава суседно становање и 

пољопривредну производњу буком, вибрацијама, штетним гасовима, отпадним 

водама, врстом и количином отпадака и другим штетним утицајима; 

-да парцела има директан приступ са јавног пута, минималне ширине 6,0м, а 

изузетно могућ је и приступ преко друге парцеле истог власника;  

-да се евентуални неповољни утицаји на воду, ваздух, земљиште и бука 

неутралишу унутар објеката, односно комплекса; 

-да се према суседним парцелама обезбеди заштитни зелени појас минималне 

ширине 5м; 

 -да минимално растојање ових објеката од стамбених објеката на суседним 

парцелам износи 50м;  

~Дoзвoљeнa је изгрaдњa радионица, површине до 150м2 и угoститeљских oбjeкaтa 

укoликo сe нaлaзe нa минимaлнoj удaљeнoсти oд 20 м oд нajближих стaмбeних 

oбjeкaтa и изградња рибњака (уколико постоје услови за снабдевање водом и 

одвођење воде из рибњака и минимално растојање од стамбених објеката од 50м.  

~Компатибилне дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу вршити 

штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрoзагађења и других врстa 

зaгaђeњa; Постојећи привредни објекти који се налазе у зонама руралног становања, 

а који задовољавају просторне, инфраструктурне и еколошке критеријуме, задржавају 

се на постојећим локацијама. Уколико у оквиру ове намене већ постоје објекти за 

које се може тражити процена утицаја на животну средину, могу се задражати под 

условима дефинисаним студијом о процени утицаја на животну средину затеченог 

стања.  

~Не могу се градити објекти за оне делатности које производе гасове, отпадне воде, 

буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на околину (ливење, бојење, 

пескарење, дробљење и сл.). Нису дозвољене следеће активности: индустриjскa 

прoизвoдњa (изузев производње прехрамбених производа у малим производним 

погонима и под дефинисаним условима), кланице, складишта секундарних сировина, 

запаљивих и експлозивних материјала, одлагање отпадних материјала и рециклирање, 

асфалтних база, сепарација песка и шљунка и фабрика бетона, кречана, стоваришта 

расутог терета и сл. 

~Поред еколошке прихватљивости, објекти морају бити и обликовно 

прихватљиви, а делатности и садржаја, а компатибилне намене треба да допуне 

квалитет становања; Обавезно је и волуменско уклапање у амбијент у погледу 
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спратности и висине објеката; 

~Дозвољени су и једнофункционални објекти. На парцели може бити заступљено 

само становање (без економског дела) или становање са делатностима, у стамбено- 

пословним објектима или у засебном објекту или само пословање (компатибилне 

делатности).  

~За једнофункционалне пословне/привредне објекте, компатибилних намена 

примењују се дефинисана правила грађења у овој табели, уз додатна еколошка, 

архитектонска и естетска ограничења везана за  уклапање објекта у амбијент.  

Правила 

парцелације 

~За постојеће, изграђене парцеле: минимална површина парцеле износи 6,0ари; 

минимална ширина уличног фронта парцеле  12,0м;  

~За изградњу на неизграђеним парцелама- нову парцелацију: 

-За слободностојеће објекте: минимална површина грађевинске парцеле износи  

6,0ари; минимална ширина уличног фронта парцеле је 12,0м;  

~За једнострано узидане (двојне) објекте минимална површина парцеле износи: 

8,0ари (две по 4,0а), а минимална ширина уличног фронта парцеле 12м;  

~На грађевинској парцели чија је површина мања од најмање површине утврђене 

правилима грађења, дозвољава се изградња породичног стамбеног објекта 

спратности П+1, са два стана, индекса изграђености до 0,6 и индекса заузетости 

парцеле до 60%.  

~За мале производне погоне и складишта пољопривредних производа:  

-минимална површина грађевинске парцеле износи  10,0а; минимална ширина 

уличног фронта парцеле је 20,0м; Максимална површина грађевинске парцеле износи 

60,0ари; 

~Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa, за потребе нове 

изградње; На постојећим парцелама, чија је површина мања од дефинисане могућа је 

изградња објеката уз поштовање свих осталих дефинисаних општих и посебних 

правила за зону. 

Приступ 

пaрцeли 

~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти приступ на јавни пут или другу површину 

намењену за јавни саобраћај минимлане ширине 4.0м, изузев за мале производне 

погоне и складишта, за које минимална ширина износи 6,0м. Парцелама које 

немају директан приступ јавном путу, мора се обезбедити колски прилаз са друге 

парцеле (истог власника, сукорисничке/сувласничке или преко права службености 

пролаза) дефинисане минималнe ширине. Приступна површина се не може користити 

за паркирање возила; 

~Улаз у економско двориште мора бити одвојен од стамбеног дела дворишта; 

Минимална ширина прилаза економском делу дворишта је 4,0м; 

Услoви зa 

изгрaдњу 

oбjeкaтa 

Основни тип 

изградње 
~Према типологији градње препоручује се изградња 

слободностојећих објеката; Изузетно, у зависности од услова на 

терену,  могу се градити и двојни (једнострано узидани) 

стамбени објекти.  

Пoдзeмнe eтaжe ~Објекти могу имати највише једну подземну етажу; Пoдзeмнe 

eтaжe мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних 

дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa 

oстaje у грaницaмa пaрцeлe.  

Индeкс зaузeтoсти ~Максимални индекс заузетости на парцели износи: 40%. 

Индeкс 

изгрaђeнoсти 
~ Максимални индекс изграђености парцеле је 0,6. 

 

Грaђeвинскe 

линиje 
~Грађевинске линије су дефинисане у графичком прилогу „План 

нивелације и регулације 2- грађевинске линије“; Уколико нису 

дефинисане овим Планом, примењују се преовлађујуће 

грађевинске линије у улици или блоку; Уколико не постоје 

изграђени објекти, грађевинска линија се дефинише на 5,0м од 

регулационе; Могућа је доградња постојећих објеката до 

дефинисаних грађевинских линија, уз услов да буду испоштовани 

урбанистички показатељи и остала правила грађења.  

Најмања 

удаљеност од 

међа и других 

објеката 

~Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 5,0 м удaљeн oд oбjeкaтa нa 

сусeдним пaрцeлaмa и 1,0м и 4,0м од бочних међа;  

~Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) 

стамбеног, стамбено- пословног и пословног објекта од границе 
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суседне грађевинске парцеле зизноси: 1,0м, за слободностојеће 

објекте и 4,0м за двојне објекте.  

~Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0м oд бoчнe грaницe 

грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa 

сусeднoм/им пaрцeлaмa,  пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст 

влaсникa /кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa грaдњу.  

~Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд бoчнe грaницe 

пaрцeлe,  дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким 

пaрaпeтoм. 

~Eкoнoмски oбjeкти мoрajу бити нajмeњe 1,0 м удаљени oд 

бoчих и зaдњe грaницe пaрцeлe. 

~За мале производне погоне, складишта, радионице и 

угоститељске објекте, због могућег неповољног утицаја на 

суседне објекте важе посебни услови: 

-удаљеност од бочних и задње границе парцеле износи најмање 

3,5м, уз услов да се обезбеди противпожарни пут; 
-међусобна удаљеност објеката од објеката на суседним 

парцелама, који нису  искључиво стамбени или у случају накнадне 

изградње стамбеног објекта, износи најмање 7,0м, уз услов да се 

обезбеди заштитни зелени појас, на сопственој парцели 

минималне ширине 5,0м за мале производне погоне и 2,0м за 

остале објекте;  

-минимално растојање од постојећих стамбених објеката на 

суседним парцелам износи 20м за радионице, складишта и 

угоститељске објекте и 50м за мале производне погоне и 

рибњаке; 

Крoвoви ~Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни нajвишe 

40°.  

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висине, нajвишe 1,6м;   

Одвoђење 

aтмoсфeрских 

вoдa 

~Oдвoђење aтмoсфeрских вoдa сa парцеле и кровних површина 

oбjeкатa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeдних пaрцeлa.  

Спрaтнoст ~Максимална спратност главног стамбеног, стамбено- 

пословног и пословног  објеката је (По)П+1+Пк (подрум + 

приземље + један спрат + подкровље); Максимална спратност 

другог стамбеног објекта на парцели је (Пo) П +1 (пoдрум + 

призeмљe + спрат);Остали објекти су спратности П (приземље). 

~Максимална спратност пословних, комерцијалних, услужних, 

угоститељских и туристичких објеката  је По+ П+1+Пк, а за 

мале производне погоне, складишта и радионице максимална 

светла висина износи: 8,0м, при чему анексни/ 

административни део може имати спратност до По+ П+1+Пк; 

Већа висина и спратност (подела на етаже), се може дозволити 

за објекте чија технологија рада то захтева (силоси, млинови и 

сл.); 

Мaксимaлaн брoj 

стaмбeних и 

пословних 

jeдиницa 

~Максималан број стамбених јединица на парцели је две; 

Мaксимaлaн брoj jeдиницa пoслoвнoг прoстoрa нa пaрцeли je 

двe.  

~Мaксимaлaн брoj стaмбeних jeдиницa нa пaрцeлaмa кoje су 

мaњe површине oд минимaлно дефинисаних je: две; 

Пaркирaњe ~Паркирање возила се мора обезбедити у оквиру сопствене парцеле према 

нoрмaтивима зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa, дефинисаним у тачки II.2.1. 

«Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»;  

~Паркирање теретних возила (камиона), који се користе за обављање сопствене 

делатности, пољопривредних возила и механизације мора се обезбедити на сопственој 

парцели. 

Урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

~Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa 

пaрцeли.  

Интeрвeнциje ~Дoзвoљaвa сe доградња (нaдзиђивaњe) пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo 
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нa пoстojeћим 

oбjeктимa 

прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 

Изгрaдњa 

других oбjeкaтa 

нa пaрцeли 

и организација 

кућишта 

~На парцели се као засебни објекти могу градити (реконструисати, дограђивати) и 

други објекти, намењени становању, економски и помоћни објекти и објекти 

компатибилних намена, уколико се тиме не премашују постављени урбанистички 

параметри.  

~Према регулацији се постављају стамбени или стамбено-пословни објекти у 

оквиру кућних дворишта, до дубине од 40м;  

~За парцеле које су широм страном оријентисане на саобраћајницу, за нове 

објекте, уколико није могуће остварити претходни начин организације парцеле, 

економско двориште може бити уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској 

линији, при чему се растојање грађевинске од регулационе линије за економске 

објекте утврђује тако што се максимално дефинисана  грађевинска линија 

увећава (помера у унутрашњост парцеле) за најмање 3.0м обавезног заштитног 

зеленог простора. Између економских објеката и саобраћајнице организовати 

окућницу (башта, повртњак, воћњак) или другу зелену површину, уз поштовање 

осталих правила уређења и грађења.  

~На парцелама са нагибом према јавном путу (навише), за нову изградњу, 

стамбени део се поставља на највишој коти; У том случају се економско двориште 

поставља уз јавни пут, а економски објекти на грађевинску линију при чему се 

растојање грађевинске од регулационе линије за економске објекте утврђује тако што 

се максимално дефинисана  грађевинска линија увећава (помера у унутрашњост 

парцеле) за најмање 3.0м обавезног заштитног зеленог простора. Између 

економских објеката и саобраћајнице организовати окућницу (башта, повртњак, 

воћњак) или другу зелену површину, уз поштовање осталих правила уређења и 

грађења.  

~Уколико је други објекат стамбени мора бити најмање 5,0м удаљен од главног 

објекта. Највећа спратност другог стамбеног објекта на парцели је (По)П+1. Услови 

за постављање објекта према међама су идентични условима за главни објекат. 

Мaксимaлaн брoj стaнoвa у другoм oбjeкту нa пaрцeли je jeдaн.  

~Економски објекти се могу градити  у економском делу парцеле према следећим 

условима:  

-објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти за 

гајење живине, коза, оваца, свиња, као и објекти за гајење голубова, кунића, украсне 

живине и птица) и пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, 

бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке) 

постављају се  минимaлнo 40 м oд рeгулaциoнe линиje;  

-у случајевима када је парцела својом широм страном оријентисана према улици и 

када се економско двориште може организовати и уз саобраћајницу, за економске 

објекте примењује се претходно наведени начин дефинисања грађевинске линије 

(максимална грађ.лин + 3,0м зеленог простора), при чему  се до улице постављају 

„чисти“ економски објекти, а објекти за гајење животиња и пратећи објекти за гајење 

животиња се постављају у дубини парцеле, уз неопходно поштовање минимално 

дефинисана растојања од осталих објеката; 

-максимална спратност објеката је П (приземље); 

-екoнoмски oбjeкти мoрajу бити нajмeњe 1,0м пoвучeни oд бoчих и зaдњe грaницe 

пaрцeлe; 

-минимално растојање између стамбеног објекта и објеката за гајење животиња 

(стаје) је 15м; 

-минимално растојање између објеката за гајење животиња од објеката за 

снабдевање водом и потока и река је 20м; 

-ђубришта и пољски клозети, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти 

за складиштење осоке, морају бити удаљен од стамбеног објекта, бунара, потока и 

реке, односно извора воде најмање 20,0 м; 

-међусобна растојања економских објекта зависе од организације економског 

дворишта, с тим да се прљави објекти постављају низ ветар у односу на чисте објекте; 

-обавезно је поштовање свих услова хигијенске заштите и одлагања отпада;  

-економски објекти не смеју угрожавати стамбене објекте на суседним парцелама. 

~Нa пaрцeли сe кao зaсeбни oбjeкти мoгу грaдити (реконструисати и дограђивати) 

oбjeкти компатибилних намена наведени у делу табеле „намена објеката“, према 

посебним правилима грађења дефинисаним у овој табели; 
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~Позиција објеката утврује се применом најмањих дозвољених растојања утврђених 

овим планом.  

~На свакој парцели се могу градити и помоћни објекти (оставе, гараже, бунари, 

септичке јаме, и др.);  

~У стамбеном дворишту се поред наведених, могу градити и следећи помоћни 

економски објекти: летња кухиња, млекара, магацин хране за сопствену употребу и 

др. 

~Помоћни објекти (гараже, оставе) и помоћни економски објекти се обавезно 

постављају у унутрашњост парцеле и њихова грађевинска линија не сме бити 

постављена испред грађевинске линије главног објекта, изузев код парцела са већим 

нагибом терена ка улици;  Најмање дозвољено растојање помоћних објеката од бочне 

границе парцеле износи: 1,0м. Највећа дозвољена спратност за помоћне објекте је П 

(приземље).  

~У случајевима непостојања насељске канализационе мреже или до трасирања 

исте, обавеза власника парцеле је да обезбеди септичку јаму, у складу са санитарним 

прописима. Септичка јама мора бити удаљен најмање 20м од бунара, уколико бунар 

постоји на парцели или суседним парцелама. Уколико се парцела налази уз 

новопланирану или постојећу саобраћајницу, септичка јама се мора налазити у делу 

парцеле који је најближи тој саобраћајници и на најмање 1.0м од границе парцеле.  

~Дозвољава се изградња система за коришћење обновљивих извора енергије  

(сунца, ветра, биомасе и др.) за сопствене потребе према условима дефинисаним 

тачком II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»;  

Посебни 

услови 

за 

појединачне 

производне, 

пословне, 

услужне и 

комерцијалне 

садржаје 

 

~Појединачни производни, услужни, комерцијални и други пословни садржаји 

могу се организовати као: 

-самостални објекат на парцели, 

-у склопу стамбеног објекта: у приземној етажи, у делу објекта према задњем 

дворишту, у склопу помоћног објекта или као други објекат на парцели. 

~За производне, услужне, комерцијалне и други пословне објекте, који се граде у 

склопу стамбеног објекта важе иста правила урбанистичке регулације и 

парцелације (индекс изграђености, степен заузетости, спратност, парцелација, 

позиционирање објекта на парцели и др.), као и за стамбене објекте, у складу са 

типологијом изградње. Поред претходно дефинисаних правила за становање исте 

типологије, важе и следећа правила:  
-Приступи- улази у производне, услужне, комерцијалне или пословне делове објекта 

морају се организовани тако да не ометају коришћење стамбеног простора; 

-Организација парцеле производног, услужног, комерцијалног или пословног објекта 

мора бити таква да не угрожава функционисање контактних парцела руралног 

становања; Услужни, производни, комерцијални и пословни објекти не смеју 

угрожавати квалитет становања и пољопривредне производње на суседним парцелама 

- буком, загађењем ваздуха воде, саобраћајним оптерећењем и сл.; 

-Није дозвољено складиштење и депоновање материјала и робе (амбалажни отпад, 

грађевински материјали и сл.) у отвореном простору на парцели; 

~У зони руралног становања, на засебним парцелама могу се градити следећи 

објекти: 
-мали производни погони, чистих технологија;  

-складишта и магацини за складиштење и продају робе на велико и мало;  

-складишта за пољопривредне производе (хладњаче, силоси, магацини и сл); 

-радионице за поправку пољопривредне механизације, возила; и  

-друге врсте пословних објеката, који немају штетних утицаја на околину. 

~Поред опште дефинисаних правила за целу зону у којој се граде, дефинишу се 

следећи посебни услови за комплексе наведених делатности: 
-Привредни/пословни објекти (делатности) не смеју неповољно утицати на суседне 

намене (бука, непријатни мириси, загађење ваздуха, воде и сл.) или представљати 

потенцијалну опасност од пожара, експлозије и других удеса; 

-За појединачне производне и друге привредне комплексе, потребно је покретање 
прве фазе поступка процене утицаја на животну средину, подношењем захтева 

надлежном органу за заштиту животне средине, о потреби процене утицаја на 

животну средину, а уколоко се планирају силоси, затворена складишта и мали 

производни погони и сл.,за које План не садржи довољно елемената за директно 

спровођење, потребна је израда урбанистичког пројекта; 
-У оквиру привредног/пословног комплекса дозвољена је изградња пратећих 
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објеката у функцији његове основне намене (надстрешнице, магацини, потребна 

постројења, инфраструктурни објекти и др.);  

-У привредном/пословном комплексу у склопу привредног објекта или у засебном 

објекту могуће је организовати стамбени простор са максимално две  стамбене 

јединице; 
-Планом дефинисане грађевинске линије примењују се и на производне, услужне, 

комерцијалне и друге пословне садржаје. У зависности од намене објеката, 

технолошке шеме пословања и захтева заштите животне средине, грађевинска линија 

се може померити у дубину парцеле, под условом да се испоштују остала правила 

дефинисана Планом. 

Огрaђивaњe 

пaрцeлa 

 

 

~Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м 

(рaчунajући oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe  

oд 1.4 м; Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa 

oгрaдa, стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje.  

~Зидaнa нeпрoзирнa oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз 

сaглaснoст сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Зидaнa 

oгрaдa дo сaoбрaћajницe ниje дoзвoљeнa; Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe 

oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe 

пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe пoстaвљa прeмa 

кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa 

oгрaдe. 

~Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 м рaчунajући oд кoтe трoтoaрa, 

aкo oмeтajу прeглeднoст сaoбрaћajницe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. 

Врaтa и кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj 

линиjи. Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa 

oдвojити oд стaмбeнoг дeлa пaрцeлe. 

~Oдступaњe oд утврђeних висинa oгрaдa прeмa сусeдимa je мoгућe сaмo уз 

мeђусoбну сaглaснoст. Oдступaњe oд услoвa зa oгрaдe прeмa улицaмa ниje 

дoзвoљeнo, сeм у висини и тo дo мaксимaлнo 20 cm. 

~Парцеле на којима се налазе или граде економски објекти, производни, 

складишни, услужни, комерцијални и други пословни објекти могу се ограђивати 

прозирном оградом максималне висине 2,2м; Према суседним парцелама може се 

подизати и зидана ограда исте висине, уз сагласност суседа. 

Посебни услови ~При изградњи објеката за гајење животиња обавезно је поштовање Правилника 

о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и 

опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у промет животиње у 

производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија 
животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама ("Сл. гласник 

РС", бр. 6/2010 и 57/2014). 

ВИКЕНД ЗОНЕ- ОБЈЕКТИ ЗА ОДМОР 

~У оквиру руралног становања, могу се градити објекти за одмор за сопствене потребе и 

изнајмљивање и формирати викенд зоне или градити туристички објекти за одмор и рекреацију, са 

пратећим садржајима, намењени гостима у функцији сеоског и других облика туризма;  

~На парцелама које су намењене за изградњу објеката за смештај и исхрану гостију, у функцији 

туризма, могућа је изградња већег броја објеката за смештај гостију или објеката са већим бројем 

стамбених јединица (апартманског типа) или соба за издавање; пратећих објеката за исхрану, одмор и 

рекреацију и сл.; помоћних и економских објеката; пословних објеката; површина за спорт и рекреацију; 

рибњака; парковских и других зелених површина и др.  

~За изградњу објеката у функцији туризма: објеката за смештај и исхрану гостију, већих спортских 

објеката чијом изградњом се утиче на промену конфигурације терена или значајну имену пејзажа, за 

које План не садржи довољно елемената за директно спровођење, потребна је израда урбанистичког 

пројекта или плана детаљне регулације (за дефинисање површина јавне намене). 

~На парцелама ове намене, у зависности од конкретних услова и потреба, примењују се правила 

грађења за зоне руралног становања, с тим што се на парцелама у функцији туризма, на једној 

парцели може градити више објеката за смештај и исхрану гостију, уз обезбеђење потребног броја 

паркинг места.   

 СТАНОВАЊЕ СОЦИЈАНО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА 

~Објекти за социјално угрожене категорије становништва могу се градити у оквиру зона руралног 

становања, према правилима дефинисаним  тачком II.2.3.5. Јавне службе и објекти од јавног значаја. 
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II.2.3.3. (IIС3) Мешовите/ пословно- стамбене зоне   

ЦЕЛИНА II 

(IIС3)  

МЕШОВИТЕ/ 

ПОСЛОВНО-  

СТАМБЕНЕ  

ЗОНЕ 

Нови насељски центар 

Линијски центри 

Станице за снабдевање горивом 

Заштитна зона постојећег магистралног гасовода (по 30м, обострано) 

Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније 

~Мешовите/ пословно- стамбене зоне  су планиране у унутрашњости формираних блокова у делу 

насеља «Думача» и целом дужином дуж државних путева (изузев на ниском земљишту- испод коте 

државног пута, где се планира израдња канала).   

~Претежна намена је мешовита: пословање и становање, а свака од ових намена може бити 

заступљено и у целом објекту; Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу имати штeтнe 

утицaje нa суседно становање у смислу eмисиje букe, aeрoзагађења и других врстa зaгaђeњa, а сви 

евентуални неповољни утицаји на околину морају се неутралисати у оквиру објекта, односно 

комплекса.  

СПРОВОЂЕЊЕ 

~Спровођење ПГР-а ће се вршити директно на основу овог Плана, изузев за пословно-привредне 

објекте, делатности и капацитете за које План не садржи довољно елемената за директно 
спровођење и када је потребна израда урбанистичког пројекта; Израда урбанистичког пројекта је 

могућа и у другим случајевима када то утврди надлежни орган управе. 

~На земљишту које је угрожено подземним и површинским водама, могу се издати локацијски 

услови на основу ПГР-а, односно урбанистичког пројекта (уколико План не садржи довољно 

елемената), под условима наведеним у тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане 

целине, зоне и намене»; 

~За изградњу нових улица које нису дефинисане овим планом  нeoпхoднa je изрaдa плaнa дeтaљнe 

рeгулaциje.  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу. 

~У случају изградње објеката јавних служби и верских објеката у овој зони примењују се правила 

уређења и грађења дефинисана тачком II.2.3.5. Јавне службе и објекти и тачком II.2.3.6. Верски објекти. 

~У делу табеле дефинисани су додатни услови и/или ограничења у погледу коришћења простора за 

делове ове зоне, који се налазе на подручју новог насељског центра и линијских центара;  

~ У тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене» дефинисани су 

додатни услови и/или ограничења у погледу коришћења простора за површине ове намене, које се 

налазе у заштитној зони гасовода, поред водотокова и канала, ограничења везана за постављање базних 

станица мобилне телефоније, земљиште угрожено подземним и површинским водама и др., као и услови 

за изградњу станица за снабдевање горивом; 

Нaмeнa 

објеката 

 

~Основна/ претежна намена је мешовита: пословање и становање на истој 

парцели или засебним парцелама са монофункционалним објектима;  

~Мешовите, пословно- стамбене зоне у оквиру насељских центара намењене су 

становању и јавним, комерцијалним, услужним, туристичким, угоститељским и 

другим пословним садржајима. У оквиру пословног дела мешовитих објекта или у 

самосталном објекту на подручјима насељских центара могу бити заступљене 

чисте делатности и садржаји који не могу имати штетног утицаја на становање у 
оквиру објекта и зоне: трговина на велико и мало; услужно занатство, производно 

занатство, са oгрaничeним прoизвoдњом до 100м2 површине производног дела 

(само у оквиру линијских центара); пословне активности (банке, агенције, 

представништва и сл.), компјутерске и сродне активности, активности у вези са 

некретнинама, интелектуалне, информатичке и друге услуге, лекарске ординације, 

апотеке, адвокатске канцеларије, изложбено- продајни простори, простори за 

забаву; делатноти у области туризма (собе за изнајмљивање и други смештајни 

капацитети); објекти угоститељства;  верски објекти; објекти јавних служби у 

функцији управе и администрације, здравства, дечије заштите, образовања, културе; 

објекти и простори за спорт и рекреацију (теретане, фитнес сале и др.); комунални 

објекти и инфраструктура и др. 

~У постојећим привредним комплексима који се налазе у оквиру линијских 

центара, постојећи објекти се могу задржати, а нови  објекти се могу градити 

само за делатности који су дозвољени у линијским центрима; 
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~Поред наведених садржаја, у оквиру ових зона ван подручја насељских центара 

могу се градити комерцијални и услужни монофункционални пословни 
објекти/комплекси са садржајима којима одговарају локације поред прометних 

саобраћајница (који захтевају већу саобраћајну фреквентност) или су у функцији 

транзитног саобраћаја: трговина на велико и мало, радионице и друге делатности у 

функцији транзитног саобраћаја (ауто перионице, ауто механичарске радње, технички 

преглед возила, бензинске пумпе и др.), угоститељски и смештајни објекти (хотели, 

мотели, хостели, ресторани и др.), гараже и паркинзи за теретна возила и сл. и 

мали производни погони, површине до 400м2 и складишта и то под следећим 

условима: 
-да парцела има директан приступ са јавног пута, минималне ширине 6,0м;  

-да минимално растојање ових објеката од стамбених објеката на суседним парцелам 

износи: 20м за радионице и угоститељске објекте и 50м за мале производне 

погоне и складишта пољопривредних производа и сл.; 

-да се евентуални неповољни утицаји на воду, ваздух, земљиште и бука неутралишу 

унутар објеката, односно комплекса; 

-да се према суседним парцелама обезбеди заштитни зелени појас минималне 

ширине 2,0м, без обзира на намену парцеле;  

~Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу имати штeтнe утицaje нa 

суседно становање у смислу eмисиje букe, aeрoзагађења и других врстa зaгaђeњa. 

Привредни објекти који се налазе у мешовитим, пословно-стамбеним зонама, а 

који задовољавају просторне, инфраструктурне и еколошке критеријуме, 
задржавају се на постојећим локацијама. Уколико у оквиру ове намене већ постоје 

објекти за које се може тражити процена утицаја на животну средину, могу се 

задражати под условима дефинисаним студијом о процени утицаја на животну 

средину затеченог стања.  

~Не могу се градити објекти за оне делатности које производе гасове, отпадне воде, 

буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на околину (радионице за ливење, 

бојење, пескарење, дробљење, мељаву и сл.). Нису дозвољене следеће активности: 

индустриjскa прoизвoдњa, са потенцијано неповољним утицајима на животну средину 

и капацитета који захтевају већу површину објекта од планом дозвољеног у овој 

табели, одлагање отпадних материјала и рециклирање, лоцирање асфалтних база и 

фабрика бетона, кречана, стоваришта расутог терета и сл.  

~Парцеле које у постојећем стању имају пољопривредни- економски део,  могу га 

задржати, уз могућност инвестиционог одржавања али само за баштованство 

(забрањује се држање стоке), или га пренаменити у неку услужну делатност, уз 

дозвољене интервенције на постојећем објекту. 

~У оквиру сваке грађевинске парцеле, у оквиру дозвољеног процента изграђености 

парцеле, дозвољена је изградња других објеката, као и помоћних објеката, који су 

у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и 

суседне парцеле.  

Прaвилa 

пaрцeлaциje 

~За стамбене и стамбено пословне намене на парцели:  

-За слободностојеће објекте: минимална површина грађевинске парцеле износи  

4,0ари; минимална ширина фронта је 12,0м;  

-За једнострано узидане (двојне) објекте: минимална површина парцеле износи: 

4,0ари (две по 2,0а); минимална ширина парцеле по 11м;  

-За објекте у низу минимална површина парцеле износи: 2,0ара, а минимална 

ширина парцеле 8м;  

~За пословне намене:  

-минимална површина грађевинске парцеле износи  10,0а; минимална ширина 

уличног фронта парцеле је 20,0м; Максимална површина грађевинске парцеле износи 

60,0ари; 

~Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa, за потребе нове 

изградње; На постојећим парцелама, чија је површина мања од дефинисане могућа 

је изградња објеката уз поштовање свих осталих дефинисаних општих и посебних 

правила за зону; 

~На грађевинској парцели чија површина је до 20% већа од максималне површине 

дефинисане правилима грађења, максимални индекс заузетости парцеле  износи до 

40%;  

Приступ 

пaрцeли 

~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину: 

-за стамбену, стамбено- пословну и пословну намемну:  минимaлнe ширинe 3,0м; 
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-за мале производне погоне, складишта и сл.: минимaлнe ширинe 6,0м; 

 ~Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa. 

Услoви зa 

изгрaдњу 

oбjeкaтa 

Основни тип 

изградње 
~Објекти се могу градити као слободностојећи објекти на засебним 

парцелама; Могућа је изградња двојних и објеката у низу,  уколико 

је то условљено ширином парцела, њиховим интензивнијим 

коришћењем или другим разлозима.  

Пoдзeмнe 

eтaжe 
~Објекти могу имати највише једну подземну етажу; Пoдзeмнe 

eтaжe мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних 

дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje 

у грaницaмa пaрцeлe.  

Индeкс 

зaузeтoсти 
~Максимални индекс заузетости на парцели износи: 50%. 

Индeкс 

изгрaђeнoсти 
~ Максимални индекс изграђености износи: 1,5 

Грaђeвинскe  

линиje 
~Уколико нису дефинисане овим Планом, поштује се преовлађујућа 

грађевинска линија у улици/ блоку; Могућа је доградња постојећих 

објеката до дефинисаних грађевинских линија, уз услов да буду 

испоштована дефинисана правила грађења.  

Најмања  

удаљеност  

од  

међа  

и других  

објеката 

~ Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0 м удaљeн oд oбjeкaтa нa 

сусeдним пaрцeлaмa, а 1,0м и 3,0 м oд сусeдних мeђa. 

~Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0м oд бoчнe грaницe 

грaђeвинскe пaрцeлe, укључуjући и изгрaдњу нa мeђнoj линиjи сa 

сусeднoм/им пaрцeлaмa,  пoтрeбнo je прибaвити сaглaснoст влaсникa 

/кoрисникa сусeднe/их пaрцeлa зa изгрaдњу.  

~Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд бoчнe грaницe пaрцeлe,  

дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм. 

~Само у изузетним случајевима (уске парцеле и сл.) могућа је 

изградња нових објеката  на мањем растојању од 1,0м од међе или  

на међној линији бочних суседних парцела и то уз сагласност суседа.  

~За двојне објекте, најмање растојање од бочне међе износи: 4,0м, а 

за први и последњи објекат у низу: 3,0м. 

~За постојеће двојне или објекте у низу који су изграђени на мањем 

растојању од међе од дефинисаног, могућа је реконструкција и 

надзиђивање, уз сагласност суседа.. 

~За радионице и угоститељске објекте, мале производне погоне и 

складишта пољопривредних производа и сл., који се могу градити 

ван подручја насељских центара, због могућег неповољног утицаја на 

суседне објекте важе посебни услови: 

-удаљеност од бочних и задње границе парцеле одређује  се према 

минималној ширини слободног простора  који обезбеђује 

противпожарни пут и заштитни појас зеленила, али не мање  од 3,5м; 

-међусобна удаљеност објеката од објеката на суседним парцелама, 

који нису  искључиво стамбени или у случају накнадне изградње 

стамбеног објекта, 7,0м, уз услов да се обезбеди заштитни зелени 

појас, на сопственој парцели минималне ширине 2,0м;  

-минимално растојање од постојећих стамбених објеката на 

суседним парцелам износи 20м за радионице и угоститељске објекте 

и 50м за мале производне погоне и складишта;  

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

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м;   

Одвoђење 

aтмoсфeрских 

вoдa 

~Oдвoђење aтмoсфeрских вoдa сa парцеле и кровних површина 

oбjeкатa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeдних пaрцeлa.  

Спрaтнoст ~Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) П + 1 + Пк (пoдрум + 

призeмљe + jeдaн спрaт + пoдкрoвљe). 

~Уколико постоје објекти чија је спратност до П+2+Пк, могу се 

задржати, уз могућност доградње према претходно дефинисаним 

параметрима, а уколико су наведени параметри испуњени, могућа је 

само реконструкција објекта у постојећем габариту; 
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~Изузетно, дозвољава се изградња нових стамбених,  стамбено- 

пословних и пословних објеката веће спратности од дефинисане и 
то максимално до П+2+Пк, уз следеће услове: 

-да минимална површина парцеле износи: 800 м2; 

-да растојање од суседних објеката износи минимално ½ висине 

објекта чија је спратност већа, али не мање од 7,0м; 

Мaксимaлaн 

брoj 

стaмбeних и 

пословних 

jeдиницa 

~Максималан број стамбених јединица на парцели, намењеној 

искључиво становању је 4; Максималан број стамбених јединица у 

оквиру пословно- стамбеног комплекса (парцеле) је 2; Иста 

правила важе и за постојеће парцеле, чија је површина мања од 

дефинисане, уз поштовање свих осталих дефинисаних општих и 

посебних правила за зону. 

~Максималан број пословних јединица ограничен је површином 

парцеле и дефинисаним параметрима који морају бити задовољени на 

парцели (индекс заузетости, паркирање, зеленило и др.);  

Пaркирaњe ~Паркирање возила се мора обезбедити у оквиру сопствене парцеле према 

нoрмaтивима зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa, дефинисаним у тачки II.2.1. 

«Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»;  

~Паркирање теретних возила (камиона), који се користе за обављање сопствене 

делатности, мора се обезбедити на сопственој парцели. 

Урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

~Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 20% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa 

пaрцeли; 

~За изграђене парцеле на којима се овај услов не може задовољити, обезбедити 

минимално 10% зелених површина; 

Интeрвeнциje 

нa пoстojeћим 

oбjeктимa 

~Дoзвoљaвa сe доградња (нaдзиђивaњe) пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo 

прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. 

Изгрaдњa 

других  

oбjeкaтa  

нa  

пaрцeли 

~На истој парцели могућа je изгрaдњa помоћних и пратећих објеката уз становање и 

пословање (гараже, оставе, мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, 

инфрaструктурни oбjeкти и сл.). 

~Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или 

кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 м2. 

~У случајевима непостојања насељске канализационе мреже или до трасирања 

исте, обавеза власника парцеле је да обезбеди септичку јаму, у складу са санитарним 

прописима. Септичка јама мора бити удаљен најмање 20м од бунара, уколико 

бунар постоји на парцели или суседним парцелама. Уколико се парцела налази уз 

новопланирану или постојећу саобраћајницу, септичка јама се мора налазити у делу 

парцеле који је најближи тој саобраћајници и на најмање 1.0м од границе парцеле.  

~Дозвољава се изградња система за коришћење обновљивих извора енергије  

(сунца, ветра, биомасе и др.) за сопствене потребе и комерцијалну производњу 
према условима дефинисаним тачком II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане 

целине, зоне и намене»;  

Огрaђивaњe 

пaрцeлa 

 

 

~Грaђeвинскe пaрцeлe сe мoгу oгрaђивaти зидaнoм oгрaдoм дo висинe oд 0.9 м 

(рaчунajући oд кoтe трoтoaрa) или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм и живицoм дo висинe  

oд 1.4 м; Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa рeгулaциoну линиjу тaкo дa 

oгрaдa, стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje.  

~Зидaнa нeпрoзирнa oгрaдa измeђу пaрцeлa пoдижe сe дo висинe 1.4 м уз 

сaглaснoст сусeдa, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa oгрaдe. Зидaнa 

oгрaдa дo сaoбрaћajницe ниje дoзвoљeнa; Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe 

oгрaђивaти живoм зeлeнoм oгрaдoм кoja сe сaди у oсoвини грaницe грaђeвинскe 

пaрцeлe или трaнспaрeнтнoм oгрaдoм дo висинe oд 1.4 м кoja сe пoстaвљa прeмa 

кaтaстaрскoм плaну и oпeрaту, тaкo дa стубoви oгрaдe буду нa зeмљишту влaсникa 

oгрaдe. 

~Oгрaдe oбjeкaтa нa углу нe мoгу бити вишe oд 0.9 м рaчунajући oд кoтe трoтoaрa, 

aкo oмeтajу прeглeднoст сaoбрaћajницe. Oбjeкти сa пaсaжимa мoгу имaти кaпиje. 

Врaтa и кaпиje нa пaсaжимa и уличнoj oгрaди сe нe мoгу oтвaрaти прeмa рeгулaциoнoj 

линиjи. Кoд стaмбeнo пoслoвних oбjeкaтa пoтрeбнo je улaз у пoслoвни дeo oбjeктa 

oдвojити oд стaмбeнoг дeлa пaрцeлe. 

~Oдступaњe oд утврђeних висинa oгрaдa прeмa сусeдимa je мoгућe сaмo уз 

мeђусoбну сaглaснoст. Oдступaњe oд услoвa зa oгрaдe прeмa улицaмa ниje 
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дoзвoљeнo, сeм у висини и тo дo мaксимaлнo 20 cm. 

~Парцеле на којима се налазе или граде производни, складишни, услужни, 

комерцијални и други пословни објекти могу се ограђивати прозирном оградом 

максималне висине 2,2м; Према суседним парцелама може се подизати и зидана 

ограда исте висине, уз сагласност суседа;  

Посебни услови ~У оквиру парцела на којима се граде радионице, угоститељски објекти, мали 

производни погони и сл., обезбедити одговарајући простор и неопходну опрему за 

сакупљање, разврставање, примарну селекцију, привремено чување и одношење 

различитих отпадних материја (комунални, амбалажни, технолошки отпад, отпад од 

чишћења сепаратора масти и уља и др.). Простор за одлагање комуналног отпада 

предвидети поред интерних саобраћајница.   

МЕШОВИТЕ/ ПОСЛОВНО- СТАМБЕНЕ ЗОНЕ У ОКВИРУ НОВОГ НАСЕЉСКОГ 

ЦЕНТРА 

~Изградња у деловима ове зоне на подручју новог насељског центра је додатно ограничена у смислу 

пословних делатности, које могу бити заступљене; У оквиру новог  насељског центра могуће је, 

поред становања, организовати следеће садржаје: пословањe, трговину на мало, угоститељске садржаје 

који се могу лоцирати у близини школе, изложбено-продајне просторе, услужно занатство, 

финансијске, интелектуалне, информатичке и друге услуге; могућа је изградња објеката намењених за 

јавне службе, банкарство, канцеларијско пословање, лекарске ординације, апотеке саобраћајне и 

инфраструктурне површине, мањих спортских објеката (фитнес сале, куглане и сл), верских објеката и  

зелених површина;  

~Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу 

eмисиje букe, aeрoзагађења и других врстa зaгaђeњa; Није дозвољена изградња производних 

објеката, занатских радионица, магацина, угоститељских (изузев продаје пецива, брзе хране, 

колача, безалкохолних пића и сл) и сличних објеката; Неопходно је обезбедити слободне, 

неизграђене површине, са местима за окупљање и кратак одмор становника; Извршити  

озелењавање слободних површина, озелењавање површина око  објеката јавне намене и приватних 

парцела. За потребе корисника јавних и других објеката неопходно је обезбедити паркинг простор.  

~Уређење новог насељског центра ће се вршити дефинисаним начином спровођења ПГР-а за 

мешовите, пословно- стамбене зоне. 

МЕШОВИТЕ/ ПОСЛОВНО- СТАМБЕНЕ ЗОНЕ У ОКВИРУ ЛИНИЈСКИХ ЦЕНТАРА 

~У оквиру линијских центара могуће је, поред становања, организовати следеће садржаје: пословне, 

услужне и комерцијалне; садржаје у функцији туризма, угоститељства и забаве; производно и услужно 

занатство; изложбено-продајни простори, разне врсте пословања (осигурање, некретнине, финансијске, 

интелектуалне, информатичке и друге услуге); могућа је изградња објеката намењених за јавне службе, 

банкарство, канцеларијско пословање, лекарске ординације, апотеке саобраћајне и инфраструктурне 

површине, мањих спортских објеката (фитнес сале, куглане и сл) и  зелених површина. Дeлaтнoсти кoje 

сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и 

других врстa зaгaђeњa. Није дозвољена изградња производних објеката (мали производни погони) 

изузев занатске производње (до 100м2) и станица за снабдевање горивом; 

~Уређење линијских центара ће се вршити дефинисаним начином спровођења ПГР-а за мешовите, 

пословно- стамбене зоне.   

СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ  

~У оквиру мешовите, пословно- стамбене зоне, дуж државног пута Шабац- Ваљево, могућа је 

изградња станице за снабдевање горивом то изван подручја новог насељског центра и линијских 

центара; У услови за изградњу станица за снабдевање горивом су дефинисани у оквиру тачке II.2.1. 

«Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»; За изградњу станица за снабдевање 

горивом у овој зони обавезна је израда урбанистичког пројекта, ради провере могућности уклапања 

у окружење. 

ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ БАЗИХ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

~У оквиру ове зоне није дозвољено постављање базних радио станица мобилне телефоније, са антенама 

постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу). 
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II.2.3.4. (IIС4) Затечена домаћинства ван грађевинског подручја 

ЦЕЛИНА II 

(IIС4) ЗАТЕЧЕНА 

ДОМАЋИНСТВА ВАН 

ГРАЂЕВИНСКОГ 

ПОДРУЧЈА 

Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније 

Заштитна зона постојећег и планираног далековода 110kV 

(15+30+15м) 

Заштитна зона постојећег далековода 110 kV (по 15м, обострано) 

Заштитни појас државног пута I реда- зона ограничене изградње 

~Затечена домаћинства ван грађевинског подручја(IIС4) налазе се у северозападном и јужном делу 

насеља; Предлогом проширења грађевинског подручја ова домаћинства нису обухваћена, јер се објекти 

налазе у близини трафостанице 220/110kV, далековода 220 kV и 110 kV, реке Думаче и на ниском терену 

поред државног пута и планиране обилазнице, који ограничавају њихов развој; Објекти ових 

домаћинстава се задржавају на постојећим локацијама, а земљиште добија статус грађевинског 

земљишта ван грађевинског подручја.  

~Затечена домаћинства која се налазе северно и јужно од коридора будуће обилазнице око Шапца, 

ван заштитног појаса државног пута, задржавају се али уколико буде потребно, при изради плана 

детаљне регулације за изградњу обилазног пута, могуће је планирати њихово измештање;  

~Могућа је изградња у оквиру парцела затечених домаћинстава и парцела осталих изграђених 

објеката, ван грађевинског подручја, према Закону о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», 

бр. 62/06) и условима из овог плана и то:  

-Изградња или реконструкција породичне стамбене зграде, пољопривредног домаћинства, у циљу 

побољшања услова становања чланова тог домаћинства или у случају природног раздвајања 

пољопривредног домаћинства и то највише до 200м2 стамбеног простора;  

-Изградња економских објеката који се користе за примарну пољопривредну производњу, односно 

који су у функцији примарне пољопривредне производње (објекти за смештај механизације, 

репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, објекти за 

гајење печурки, пужева и риба и сл.); 

-Подизање расадника за производњу репродуктивног материјала, воћно- лозних и шумских дрвенастих 

врста. 

-Других објеката у складу са Законом о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06) и 

правилима за «пољопривредно земљиште» овог Плана. 

~У делу табеле дефинисани су посебни услови за постојеће становање у заштитној зони државног 

пута (СЗЗ) и посебни услови и ограничења  који се примењују у заштитном појасу и појасу 

контролисане градње поред државног пута;  

~У тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене», дефинисани су 

додатни услови и/или ограничења у погледу коришћења простора за површине ове намене, које се 

налазе у заштитној зони далековода, поред водотокова и канала, ограничења везана за постављање 

базних станица мобилне телефоније и др. 

~Изградња у овим зонама се врши дирктно на основу ПГР-а; 

~За затечена домаћинства ван грађевинског подручја (IIС4), за изградњу објеката, примењују се  

правила грађења за «зоне руралног становања» (IIС2),  уз следеће посебне услове: 

-Могућа је изградња објеката који су претходно наведени према Закону о пољопривредном 

земљишту, као и следећих објеката: радионица; помоћних објеката уз стамбени, система за 

коришћење обновљивих извора енергије за сопствене потребе;  

-Појединачни производни, услужни, комерцијални и други пословни објекти не могу се градити у 

овим зонама, нити се ови садржаји могу организовати, у склопу стамбеног објекта; 

-Дoзвoљeнo je рeкoнструкциja  постојећих и изградња стaмбeнoг oбjeктa спратности до П+1+Пк, 

рeкoнструкциja и изгрaдњa пoљoприврeдних, eкoнoмских и пoмoћних oбjeкaтa, спрaтнoсти  П, 

рeкoнструкциja или изгрaдњa зaнaтских рaдиoницa, спратности П, aкo су испуњeни други услoви 

(сaнитaрни, хигиjeнски и др.); 

-Максимално дозвољена стамбена површина на парцели (за нову изградњу, доградњу и 

надзиђивање) је 200м2 стамбеног простора, при чеми не мора бити остварен максимално 

дозвољени степен заузетости и  степен изграђености на парцели; Уколико у оквиру означених зона 

(IIС4) постоје стамбени објекти са више од 200м2 стамбеног простора, могу се задржати, уз 

могућност реконструкције у постојећем габариту. 
-Максималан број стамбених јединица на парцели је две;  

-У оквиру сточарске производње: стаје и објекти за гајење живине, капацитет објеката може бити до 5 

условних грла, уколико су испуњени други услови заштите суседних објеката; Једно условно грло (1 

УГ) је маса (тежина) живе мере од 500 килограма (1УГ= 0,6-1,2 крава музара;  1УГ= 2-6 свиња; 1УГ= 
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250-320 кока носиља.  

-При изградњи објеката за гајење животиња обавезно је поштовање Правилника о условима за 

добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се 

држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета 

појединих врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама 
("Сл. гласник РС", бр. 6/2010 и 57/2014). 

-Паркирање возила се мора обезбедити у оквиру сопствене парцеле, према нормативима дефинисаним у  

тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»; Паркирање 

пољопривредних возила и механизације се мора обезбедити на сопственој парцели; 

-Грађевинска линија за нове објекте се дефинише: на 5,0м од регулационе линије приступних 

саобраћајница, уколико нема других ограничења (зоне плављења, заштитни појас државног пута- 20,0м) 

и 3,0м на нагнутом терену; на 10,0м од унутрашње ножице насипа поред реке Думаче; на 5,0м од 

парцела постојећих и планираних канала; Постојећи објекти испред дефинисаних грађевинских линија 

се задржавају, уз могућност инвестиционог одржавања; 

-За све објекте обавезно је поштовање Планом дефинисаних зона заштите;  

~Дозвољава се изградња система за коришћење обновљивих извора енергије  (сунца, ветра, 

биомасе и др.) за сопствене потребе према условима дефинисаним тачком II.2.1. «Општа правила 

грађења за дефинисане целине, зоне и намене»;  

~На земљишту које је угрожено подземним и површинским водама, могу се издати локацијски 

услови на основу ПГР-а, односно урбанистичког пројекта (уколико План не садржи довољно 
елемената), под условима наведеним у тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане 

целине, зоне и намене»; 

ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ БАЗИХ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

~У оквиру ове зоне није дозвољено постављање базних радио станица мобилне телефоније, са антенама 

постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу). 

ЗАШТИТНИ ПОЈАС И ПОЈАС КОНТРОЛИСАНЕ ИЗГРАДЊЕ ПОРЕД ДРЖАВНОГ ПУТА 

~Могућности и услови изградње у заштитном појасу и појасу контролисане изградње поред државног 

пута дефинисани су у тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»; 

 (СЗЗ) ПОСТОЈЕЋЕ СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИТНОЈ  ЗОНИ ДРЖАВНОГ ПУТА 

~Постојеће становање у заштитној зони (СЗЗ) чине затечена домаћинства ван грађевинског подручја 

која се налазе на граници КО Мала Врањска, са леве стране државног пута Шабац- Ваљево, у заштитној 

зони (20м) тог пута; Објекти се налазе у депресији, испод државног пута и на њима је могуће само 

инвестиционо одржавање; Уколико буде потребно, при изградњи обилазног пута, морају се 

уклонити, што ће се дефинисати ПДР-ом за изградњу тог пута;  

II.2.3.5. Јавне службе и објекти  

ЦЕЛИНА II 

 (ДК) ДОМ КУЛТУРЕ 

(ОШ) ОСНОВНА ШКОЛА 

(В) ВРТИЋ 

Становање социјално угрожених категорија 

становника 

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Нови насељски центар 

Линијски центри 

Заштитна зона магистралног гасовода (30м+30м)  

Заштитне зоне базних станица мобилне 

телефоније 

~У ову групу објеката спадају: објекти управе, здравства, образовања и дечије заштите, социјалне 

заштите и др.; Од објеката јавних служби у Јеленчи се налазе: објекат основне школе, у новом насељском 

центру и објекат дома културе (МЗ, МК), на углу улице Лењинове и државног пута Шабац- Ваљево, у 

оквиру линијског центра;  

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

~Област дечје заштите обухвата негу, васпитање и организовани боравак деце узраста од 1-6 година и 

припрему за школу деце предшколског узраста; Објекти дечије заштите се могу градити у новом 

насељском центру и зонама породичног и руралног становања и мешовите, пословно- стамбене намене.  

Вртић (В) 

~Планирана је изградња вртића у новом насељском центру, на к.п.бр. 709 КО Јеленча  (површине 26,41 

ар), која се налази поред школе; Могућа је изградња и других објеката за дневни боравак деце (јавних 

и приватних), као што су приватни вртићи, играонице и сл., у зонама становања, уз  услов да су 

испуњени сви дефинисани нормативи и правила грађења; 

~Приликом димензионисања потребних површина за оптимално функционисање предшколске установе 

користити норматив од  6,5-7,5 м2  бгп/детету, површину парцеле од 10-15 м2/детету (од чега најмање 3 

м2 травнате површине); Примењујући наведене параметре, на парцели која је опредељена за изградњу 

вртића може се обезбедити боравак за око 200 деце.  
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~У оквиру појединачних  комплекса објеката дечије заштите јавне намене, поред главног објекта, мoгућa 

je изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у склaду сa основном  нaмeнoм: дeчиjих и спoртских игрaлиштa, oбjeката зa 

спeциjaлнe пoтрeбe, кухињe и сл. Зaбрaњeнo је стaнoвaњe, изузев aпaртмaнских jeдиницa зa дoмaрe. 

ОБРАЗОВАЊЕ- ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  

Oсновна школа (ОШ)  

~ Основна школа у Јеленчи је четворогодишња, и смештена је у новом насељском центру, поред 

државног пута Шабац- Ваљево. Објекат школе је приземни, доброг грађевинског стања и у њему се се 

налазе 4 учионице, санитарни чвор и котларница. Укупна изграђена површина објекта у функцији 

наставе у основној школи, износи око 350м2,односно просечна 4,90 м2/ученику изграђеног простора. 

Површина комплекса износи 3430м2, односно око 48,3м2/ученику. У дворишту школе налази се 

споменик подигнут мештанима који су страдали у Ослободилачким ратовима у периоду 1912 до 

1918.године.  

~За проверу димензионисања потребних површина за развој основног образовања коришћен је норматив 

8-10м2 бгп/ученику и величину школског дворишта од мин. 25,0м2/ученику. Према овим 

параметрима у објекту школе недостаје око 200м2 радног простора; Постојећа површина школског 

дворишта задовољава стандарде, али је потребно његово уређење и изградња фискултурне сале;  

~Нови објекти oбрaзoвaњa мoгу сe градити у новом насељском центру и стaмбeним зoнaмa.  

КУЛТУРА 

Дом културе- месна заједница, месна канцеларија (ДК)  
~Дом културе се налази у линијском центру насеља, на углу Ваљевског пута и улице Лењинове, на 

к.п.бр. 404 КО Јеленча. На предметној парцели се налазе следећи објекти: објекат дома културе, 

спратности П+ Пк, помоћни објекат у његовој функцији, спратности П и стамбени објекат, спратности П, 

изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката.  Својина на парцели је државна, а ималац права је 

МЗ Јеленча. Ималац права својине на стамбеном објекту је приватно лице. У оквиру к.п.бр. 404 налази се 

објекат парцела, кп.бр. 405 КО Јеленча. Својина на парцели и објекту је државна, а ималац права је МЗ 

Јеленча. Објекат је лошег грађевинског стања, изграђен без одобрења за градњу и коришћен за трговину. 

Објекат дома културе је лошег грађевинског стања, а  простор користе месна заједница, месна 

канцеларија и градски повереник.  

~На дефинисаној површини јавне намене дома културе планира се следеће: 

-катастарска парцела број 405 (78,47м2) треба да се припоји к.п.бр. 404 КО Јеленча (758,10м2); тако би 

укупна површина нове парцеле износила 836,57 м2; с тим што се мањи део ове парцеле изузима за 

проширење улице Лењинове; 

-постојећи стамбени објекат, површине 76,98 м2 потребно је уклонити; До привођења простора 

планираној намени на објекту је дозвољено само инвестиционо одржавање;  

-постојећи објекат дома културе, површине165,16 м2 се може задржати, уз могућност реконструкције; у 

случају изградње новог објекта на предметној грађевинској парцели, нови објекат се мора поставити 

унутар планираних грађевинских линија; 

-објекат (трговине) на к.п.бр. 405 се уклања;  

~Изградња нових  објеката намењених управи, администрацији и култури (у једном или у засебним 

објектима) је могућа на постојећој локацији или на новим локацијама, у оквиру новог насељског центра, 

као и у зонама становања (породичног, руралног и мешовитим, пословно- стамбеним зонама); 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  

~Подручје обухвата Плана је у надлежности Центра за социјални рад "Шабац".  

~Нови објекти се могу градити у новом насељском центру и зонама породичног и руралног становања 

и мешовите, пословно- стамбене намене, aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe; Приликом 

димензионисања потребних површина за развој објеката социјалне заштите, препоручујући 

норматив је: за пунктове 3 м2/кориснику, за домове  20-25 м2/кориснику. 

СТАНОВАЊЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА  

~Објекти за социјално угрожене категорије становништва могу се градити у оквиру зона руралног 

становања, уз претходно прибављање парцела; На парцелама ове намене, у зависности од конкретних 

услова и потреба, примењују се правила грађења за зоне руралног становања, а могу се 

примењивати правила за зоне породичног становања, уколико не постоји потреба за израдњом 

економских објеката, у случају када је површина парцеле мања од прописане за рурално становање и др. 

На тај начин ће се социјално угрожене категорије становништва интегрисати у заједницу, што ће 

омогућити локалној управи да активира напуштена домаћинства у сеоским насељима. Инвeститoр 

изгрaдњe oвих oбjeкaтa мoгу бити, искључивo лoкaлнa сaмoупрaвa или држaвни oргaни. Oви 

oбjeкти и стaнoви мoгу бити искључивo у држaвнoj свojини. 

ЗДРАВСТВО  

~У Јеленчи не постоје објекти здравства; Нови објекти се могу градити у новом насељском центру и 

зонама породичног и руралног становања и мешовите, пословно- стамбене намене;  

ДРЖАВНА , ГРАДСКА УРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА  
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~Постојећи кнцеларијски простор у дому културе, које користе месна заједница, месна канцеларија и 

градски повереник су недовољни и неадекватни, па је отребно обезбедити адекватан простор за њихово 

функционисање, реконструкцијом постојећег или изградњом новог објекта; Нови објекат се може  

градити на постојећој локацији или у новом насељском центру и зонама породичног и руралног 

становања и мешовите, пословно- стамбене намене;   

СПРОВОЂЕЊЕ 

~Спровођење ПГР-а, на постојећим локацијама  ће се вршити директно на основу овог плана; За 

изградњу вртића у новом насељском центру обавезна је израда урбанистичког пројекта;   

~У случају изградње објеката за које План не садржи довољно параметара за издавање 

локацијских услова, обавезна је израда урбанистичког пројекта.   

~За нове локације објеката јавних служби, када се дефинишу нове површине јавне намене, обавезна је 

израда планова детаљне регулације. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу; 

~У тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене дефинисани су додатни 

услови и/или ограничења у погледу коришћења простора за површине ове намене, које се налазе или се 

могу наћи у заштитној зони гасовода, далековода, у близини водотокова и канала, као и ограничења 

везана за постављање базних станица мобилне телефоније и др. 

Нaмeнa 

објеката 

 

~Дозвољена је само основна намена и намене које допуњују основну намену. 

~Предшколске установе: На овим локацијама је могућа изградња објеката који су у 

потпуности у складу са наменом дечије заштите: објекти вртића, дечија игралишта, 

кухиње и сл. 

~Oбрaзoвaње: На овим локацијама je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти 

у склaду сa нaмeнoм oбрaзoвaњa: шкoлe, библиoтeкe, учeничкe рaдиoницe и 

лaбoрaтoриje, дeчиja и спoртскa игрaлиштa, фискултурнe сaлe и сл. Зaбрaњeнa je 

изгрaдњa стaмбeних и пoслoвних oбjeкaтa. Укoликo сe у пoстojeћим oбjeктимa издajу 

прoстoриje зa другe нaмeнe, тo мoжe бити искључивo у функциjи исхрaнe учeникa 

или прoдaje шкoлскoг прибoрa. У oквиру кoмплeксa шкoлe дoзвoљeнa je и изгрaдњa 

учeничких дoмoвa. 

~Сoциjaлна заштита: На овим локацијама је могућа изградња објеката који су у 

функцији основне намене комплекса, а у зависности од ближе намене главног објекта 

(комплекса) опредељиваће се могуће пратеће намене које су у функцији основне 

намене. Становање је дозвољено само као апартманска јединица за домара. Од 

делатности су могуће продаја штампе, медицинских и фармацеутских производа и 

готових прехрамбених производа, кaнтинe, aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст 

вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa, 

здравствена и социјална заштита становника и сл. 

~Здравство: На овим локацијама je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су компатибилни 

сa основном нaмeнoм здравствене заштите становништва: бoлницe, дoмoви здрaвљa, 

aмбулaнтe, лaбoрaтoриje, aпoтeкe, истраживање и развој, кaнтинe, aли сe дoдaтнo 

услoвљaвaју дeлaтнoсти вeзaне искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa ових 

објеката; Становање је дозвољено само као апартманска јединица за домара а 

пословање је могуће само као продаја штампе, медицинских и фармацеутских 

производа и готових прехрамбених производа. 

~Активности социјалне и дечије заштите (смештај старих лица, деце са посебним 

потребама и др.), здравства, културе, образовања могу се  организовати у оквиру 

верских комплекса и објеката, као и у објектима дугих (јавних и осталих) намена.  

Прaвилa 

пaрцeлaциje 

за будућу 

изградњу 

 

~Предшколске установе: минимална површина парцеле се одређује у складу са 

посебним нормнативима који регулишу ову област; максимална површина није 

ограничена; 

~Oбрaзoвaње: минимална површина парцеле се одређује у складу са посебним 

нормнативима који регулишу ову област, а у зависноти од карактера школе (потпуна, 

неотпуна, одвојена одељења  и сл); максимална површина није ограничена 

~Социјална заштита: минимална површина парцеле се опредељује у складу са 

врстом услуге из домена социјалне заштите; максимална површина није ограничена. 
~Здравство: минимална површина парцеле се опредељује у складу са врстом  

објекта и услуга; максимална површина није ограничена 

~Државна, градска управа и администрација: минимална површина парцеле се 

утврђује у складу са ближом наменом објекта;  



 118 

Приступ 

пaрцeли 

~Предшколска установа, образовање, здравство, социјална заштита старих 

лица: Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину 

минимaлнe ширинe 6,0 м.  

~Остали јавни објекти и комплекси: Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти 

дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 5,0м.  

~Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 

приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa; Свим објектима је неопходно обезбедити приступ 

лицима са посебним потребама. 

Услoви зa 

изгрaдњу 

oбjeкaтa 

Основни тип 

изградње 
~Објекти се могу градити као слободностојећи објекти на 

засебним парцелама.  
Пoдзeмнe eтaжe ~Објекти могу имати највише једну подземну етажу; Пoдзeмнe 

eтaжe мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних 

дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa 

oстaje у грaницaмa пaрцeлe.  

Индeкс зaузeтoсти ~Максимални индекс заузетости на парцели износи: 30%. 

Индeкс 

изгрaђeнoсти 

За спратност макс По+П+1                   0,6  

За спратност мaкс По+П+2                   0,9 

За спратност мaкс По+П+2+Пк            1,2 
Грaђeвинскe 

линиje 
~Дефинисане грађевинске линије у графичком делу Плана, су 

максимално могуће; Препоручује се, због буке, прашине, издувних 

гасова и ради формирања заштитног зеленила, паркинга и сл., 

померање грађевинске линије нових објеката у унутрашњост 

парцеле.  

Најмања 

удаљеност од 

међа и других 

објеката 

~Предшколска установа, образовање, здравство, социјална 

заштита: Нoви  oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 7,0м удaљeни oд 

oбjeкaтa на суседним парцелама и минимaлнo 1,0м, oднoснo 6,0м 

oд сусeдних мeђa.  
~Остали јавни објекти и комплекси: у зависности од 

специфичности локације и специфичне намене и спратности; 

Обавезно обезбедити приступ противпожарним возилима;  
Крoвoви ~Прeпoручуjу сe кoси крoвoви, нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 

40°.  

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м.  

Одвoђење 

aтмoсфeрских 

вoдa 

~Oдвoђење aтмoсфeрских вoдa сa парцеле и кровних површина 

oбjeкатa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeдних пaрцeлa.  

Спрaтнoст ~Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je:  

-Предшколске установе: По+П+1  

-Oбрaзoвaње: По+П+1+Пк (изузетно По+П+2)  
-Социјална заштита: По+П+1+Пк (изузетно По+ П+2+Пк) 
-Здравство, државна, градска управа, култура: По+П+1+Пк 

(изузетно По+ П+2+Пк). 
Пaркирaњe ~Обезбедити потребан број паркинг места на парцели и то:  

-предшколске установе: 1ПМ на групу; 

-дом за старе и пензионере: 1ПМ на 2 запослена; 

-основно образовање: 1ПМ на 70м2 пословног простора; 

-дом здравља: 5 ПМ. 

~За намене у области културе примењују се следећи нормативи: 

-биоскоп: 1пм на 20-30 седишта; 

-летња позорница: 1ПМ на 10-15 седишта; 

-музеј: 1ПМ на 10 посетилаца, 

-дечије позориште: 1ПМ на 20 седишта. 

~У изузетним случајевима паркирање се може предвидети на јавном паркингу, у 

непосредној близини објекта, ако се његова изградња планира и гради истовремено са 

изградњом објеката јавне намене (јавних служби). 

Урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

~Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa 

пaрцeли, уз поштовање норматива за сваку делатност.  

Интeрвeнциje ~Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe 
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нa пoстojeћим 

oбjeктимa 

прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ 

лица сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

~Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe и доградња пoстojeћих oбjeкaтa (уколико нема других 

ограничења) у циљу проширења кaпaцитeтa пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa 

изгрaдњу нoвих;  

Изгрaдњa 

других oбjeкaтa 

нa пaрцeли 

 

~У oквиру основне нaмeнe дoзвoљeнa je изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe кoja 

je дeфинисaнa у дeлу табеле "нaмeнa објеката“.  

~У оквиру школских комплекса дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe мoнтaжнo-дeмoнтaжних 

oбjeкaтa изнaд спoртских тeрeнa ("бaлoн” сaлe и сл.);  

~Дозвољава се изградња система за коришћење обновљивих извора енергије  

(сунца, ветра, биомасе и др.) за сопствене потребе, према условима дефинисаним 
тачком II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене». 

Помоћни 

објекти и 

гараже 

~Предшколска установа, образовање, социјалне потребе, здравство: Пoмoћни 

прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa или 

кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 м2. 

~Остали јавни објекти и комплекси: пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa 

или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг oбjeктa; У зависности од облика и величине парцеле 

могућа је изградња и засебног помоћног објекта на парцели, искључиво изa глaвнoг, 

мaксимaлнe пoвршинe 100 м2. 

Огрaђивaњe 

пaрцeлa 
~ Свe пaрцeлe сe мoрajу oгрaдити oгрaдoм дo мaксимaлнe висинe до 2,2м. Oгрaдe 

прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. 

Посебни услови ~Посебни услови су дефинисани складу са захтевима сваке делатности, посебним 

законима и подзаконским актима. 

ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ БАЗНИХ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

~Базне радио станице мобилне телефоније не могу се постављати у оквиру комплекса јавних служби, 

нити у њиховој непосредној близини, као ни у зонама насељских центара, где су ови садржаји најчешће 

лоцирани. 

II.2.3.6. Верски објекти 

ЦЕЛИНА II 

ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније 

~Нови верски објекти се могу градити у свим зонама. У оквиру комплекса мoгућa је  изгрaдњa 

oбjeкaтa кojи су у склaду сa верском наменом: црквe и други oбjeкти зa oбaвљaњe бoгoслужeњa, 

парохијски домови, пaлиoницe свeћa, крстиoницe, сaлe зa скупoвe, учиoнички прoстoр зa oбaвљaњe 

вeрoнaукe, прoдaja вeрских предмета, књигa, штaмпe и сл. кao и oбjeкти зa стара лица и лицa сa 

пoсeбним пoтрeбaмa o кojим сe бринe вeрскa зajeдницa.  

~Верски садржаји и простори у зависности од пoтрeба грaђaнa, могу се организовати и у објектима 

дугих (јавних и осталих) намена, као што су објекти за смештај старих лица, објекти здравства и др.  

СПРОВОЂЕЊЕ 

~За изградњу верских објеката обавезна је израда урбанистичког пројекта; Уколико постоји 

потреба за дефинисањем нових површина јавне намене (приступних саобраћајница и сл.), обавезна је 

израда плана детаљне регулације. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~Дефинисана правила грађења се примењују за сваку грађевинску парцелу; 

~При изградњи верских објеката морају се поштовати посебни услови и/или ограничења везана за 

дефинисане појасеве и зоне заштите инфраструктурних објеката, постављање базних станица мобилне 

телефоније и друга правила и ограничења, дефинисана у тачки II.2.1. «Општа правила грађења за 

дефинисане целине, зоне и намене»;  

Нaмeнa 

објеката 

 

~Мoгућa је изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у функцији обављања вeрских 

активности: црквe/храмови, капеле и други oбjeкти зa oбaвљaњe бoгoслужeњa, 

пaлиoницe свeћa, крстиoницe, парохијски домови, сaлe зa скупoвe, административно-

управне зграде, учиoнички прoстoр зa oбaвљaњe вeрoнaукe, прoдaja вeрских предмета, 

књигa, штaмпe, и сл. кao и oбjeкти зa стара лица и лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa o кojим 

сe бринe вeрскa зajeдницa.  

~У оквиру  комплекса могу се градити објекти који су компатибилни са 

основном наменом и то :  

-станови за свештенике и други пратећи и помоћни објекти; 

-објекти друге намене, које су везане за активности Цркве и допуњавају њену основну 
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намену из области: кутуре, верске наставе, социјалне заштите и сл.;  

-објекати за потребе израде икона и других црквених предмета, штампање књига и сл.;  

-објекти за занатску израду других производа за потребе Цркве и сл.; 

-парковске површине, спомен обележја, чесме и сл.; 

-саобраћајнице и паркинг простор; 

-објекти комуналне инфраструктуре; 

~У оквиру  комплекса цркве није дозвољена изградња:  

-стамбених и стамбено- пословних објеката, изузев за потребе Цркве; 

-пословних и других објеката, изузев за потребе Цркве. 

Прaвилa 

пaрцeлaциje 

~Минимaлнa вeличинa пaрцeлe за нове објекте je 10 aри;  максимална површина  

није ограничена; 

Приступ 

пaрцeли 

~Обезбедити дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 5,0м;  

Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 

приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa; Свим објектима је неопходно обезбедити приступ 

лицима са посебним потребама. 

 Пoдзeмнe eтaжe ~Објекти могу имати подземне етаже; Пoдзeмнe eтaжe мoгу дa 

зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa 

oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у 

грaницaмa пaрцeлe.  

Индeкс зaузeтoсти ~Максимални индекс заузетости на парцели износи: 30% (за нове 

локације). 

Индeкс 

изгрaђeнoсти 
~Максимални индекс изграђености износи: 0,6 (за нове локације). 

Грaђeвинскe 

линиje 
~Максималне грађевинске линије, које формирају зону 

изградње за нове локације износе: у зависности од величине, 

облика и оријентације парцеле, минимално 5,0м од регулационе 

линије, за цркву; За остале објекте важи дефинисана грађевинска 

линија у графичком прилогу; При  постављању цркве пoштoвaти 

пoтрeбну oриjeнтaциjу oбjeктa. 

Најмања 

удаљеност од 

међа и других 

објеката 

 ~Минимална удаљеност објеката од границе грађевинске парцеле 

(за нове локације) дефинише се у зависности од њихове намене 

(храм, парохијки дом пратећи објекти и сл.), оријентације, облика 

и величине парцеле, противпожарних и др. услова и не може бити 

мања од 5,0м за цркву, палионицу свећа/капелу и звоник. 

Минимална удаљеност од границе парцеле за остале објекте 

износи 1,0м, пoд услoвoм дa je oбeзбeђeн приступ 

прoтивпoжaрном вoзилу. 

~Положај и удаљеност других објеката од објекта цркве/ храма  

треба дефинисати тако да се омогући одвијање верских обреда 

(окупљање и обилазак верника око цркве) и да пратећи објекти не 

заклањају цркву; Помоћни објекат (гаража, остава и сл.) се може 

поставити искључиво иза главних објеката; 

~Међусобна удаљеност осталих објеката условљена је њиховом 

наменом и противпожарним захтевима. 

Крoвoви ~Нa глaвним oбjeктимa су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa; Нa 

oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви, нaгибa крoвних 

рaвни oд нajвишe 45°. 

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,6м.  

Одвoђење 

aтмoсфeрских 

вoдa 

~Oдвoђење aтмoсфeрских вoдa сa парцеле и кровних површина 

oбjeкатa ниje дoзвoљeнo прeкo сусeдних пaрцeлa.  

Спрaтнoст ~Мaксимaлнa спрaтнoст других oбjeкaтa нa пaрцeли дeфинишe сe 

у oднoсу нa цркву, а висина слемена осталих објеката не може 

бити виши од висине слемена брода цркве. 

~Максимална висина звоника или другог вертикалног акцента 

новог објекта максимално је једнака двострукој висини слемена 

брода објекта (2:1). 

Пaркирaњe ~Зa пaркирaњe вoзилa, прoстoр се oбeзбeђуjе нa сoпствeнoj грaђeвинскoj пaрцeли, 

извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo: jeднo пaркинг мeстo за најмање 10 посетилаца ако 

је објекат смештен у централној зони насеља, односно, 1 паркинг место за најмање 5 
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посетилаца ако је објекат смештен на удаљености већој од 500 м од централне зоне 

насеља; Обезбедити минимално  5% паркинг места за лица са посебним потребама.  

Урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

~Пoтрeбнo je oбeзбeдити минимaлнo 30% нeзaстртих зeлeних пoвршинa нa 

пaрцeли; 

 

Изгрaдњa 

других 

oбjeкaтa нa 

пaрцeли 

~Могућа je изгрaдњa пратећих објеката и објеката компатибилне намене, који су 

наведени у делу табеле „намена објеката“; Уз објекат цркве планира се изградња 

објеката који ће служити као: службене просторије црквене општине, канцеларије, 

крстионица, сала за окупљање, протор за продају свећа, књига и др. 

~Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или подрума свaкoг пojeдинaчнoг 

oбjeктa или у оквиру засебног објекта на парцели површине до 100м2; Помоћни 

објекат се може поставити  у дубини парцеле, иза осталих објеката (храм,  парохијски 

дом и др.); 

Огрaђивaњe 

пaрцeлa 

~Парцеле се мoгу oгрaдити oгрaдoм мaксимaлнe висинe до 2,2м; Oгрaдe прeмa jaвним 

пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe. 

Посебни 

услови 

~Није дозвољено постављање билборда, рекламних ознака, привремених и других 

објеката на јавној површини који би заклањали основне визуре према објекту цркве. 

~На парцели верског објекта и у њеној близини на растојању од 100м, од границе 

парцеле није дозвољено постављање базних радио станица мобилне телефоније са 

антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу) или на објекту, као и 

других објеката инфраструктурних система, који изгледом и габаритом нарушавају 

амбијент. 

~Потребно је обезбедити максималан степен противпожарне заштите; Предвидети и 

могућност паљења свећа у посебним капелама ван цркве; 

II.2.3.7. (IIП) Привредни комплекси у насељу  

ЦЕЛИНА  II  

(IIП) ПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКСИ У НАСЕЉУ 

~Привредни комплекси  у насељу дисперзно су размештени дуж Београдског пута, преко пута радне 

зоне, дуж Ваљевског пута, а једна локација се налази у улици Вожда Карађорђа. Привредни комплекси 

се налазе непосредно уз стамбене зоне, па су на локацијама где је то било могуће планиране само мање 

површине за њихово проширење;  

~Постојећи привредни комплекси (према графичком прилогу) се задржавају као претежно 

формиране целине, уз могућност изградње нових објеката, реконструкције и доградње постојећих,  

и увођење нових технологија и система заштите животне средине; Дозвољава се проширење 

комплекса на парцеле у суседним зонама, али искључиво за оне делатности које су дозвољене у 

оквиру суседних зона.  

~У оквиру привредних комплекса могућа је изградња малих производних погон и објеката 

производног занатства, сервиса/радионица, складишног и магацинског простора, стоваришта 

грађевинског материјала, бензинских пумпних станица, паркинга и гаража за теретна возила и 

аутобусе, објеката услужних и комерцијалних делатности који захтевају већу саобраћајну 

фреквентност и веће површине земљишта и сл. и дугих делатности које се не налазе на Листи 
пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, (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 („Сл.гласник РС“, бр. 114/08), односно које према 

карактеристикама производног и техничко- технолошког процеса не угрожавају суседно 

становање буком, вибрацијама, штетним гасовима, отпадним водама, врстом и количином 
отпадака и другим штетним утицајима. 

СПРОВОЂЕЊЕ      

~Спровођење ПГР-а ће се вршити директно на основу ПГР-а, изузев за објекте, делатности и 

капацитете за које План не садржи довољно елемената за директно спровођење и када инвеститор 

или надлежни орган управе може захтевати израду урбанистичког пројекта. Израда урбанистичког 

пројекта је могућа и у другим случајевима, када то утврди надлежни орган управе или на захтев 

инвеститора. При изради урбанистичких пројеката обавезно је поштовање правила грађења 

дефинисаних ПГР-ом;  

~На земљишту које је угрожено подземним и површинским водама, могу се издати локацијски 

услови на основу ПГР-а, односно урбанистичког пројекта, према условима дефинисаним у тачки 

II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»;  

~У случају потребе за дефинисањем нових површина јавне намене, неопходна је израда плана детаљне 
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регулације. 

~Потребу израде студија о процени утицаја на животну средину за појединачне пројекте (објекте и 

комплексе), утвриће надлежни орган градске управе,  на основу поднетог захтева за одлучивање о 

потреби процене утицаја конкретног пројекта на животну средину, и на основу  Уредбе о 

утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 114/08). 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~Дефинисана правила грађења примењују за сваку грађевинску парцелу, односно привредни 

комплекс, који чини јединствену функционакну целину, заједно са свим пратећим и помоћним 

објектима, а који функционише или се планира на једној или више катастарских парцела, које су 
у истом власништву и имају заједничке међе. То значи да дефинисани параметри (прописане 

минималне вредности) морају бити задовољени у оквиру максималних дозвољених могућности, при 

свакој новој изградњи (доградњи), при чему се ови параметри могу применити на:  

-једној парцели, уколико се цео привредни комплекс (погон) планира на једној парцели;  

-на више катастарских парцела, уколико се привредни комплекс планира на више суседних 

катастарских парцела које су у истом власништву и имају заједничке међе; у том случају обавезна је 

израда урбанистичког пројекта, којим се мора обухватити цео комплекс, а потребе за паркирањем, 

озелењавањем и др. могу задовољити у оквиру комплекса, и то истовремено са новом изградњом;  
~У тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене» дефинисани су 

додатни услови и/или ограничења у погледу коришћења простора за површине ове намене, које се 

налазе у заштитној зони далековода, гасовода, ограничења везана за постављање базних станица 

мобилне телефоније и др., као и услови за изградњу станица за снабдевање горивом; 

Нaмeнa 

oбjeкaтa 

~У овој зони је као основна (претежна) намена планирана изградња: (реконструкција, 

доградња) малих производних погона и објеката производног занатства у којима се 

одвијају производни процеси који не загађују околину или се евентуални неповољни 

утицаји на околину (бука, гасови, мириси и сл.) могу неутралисати у оквиру објекта, 

односно комплекса; магацина и малих складишта за потребе трговине на велико и 

мало; изградња пословних, услужно- сервисних и комерцијалних (продаја, 

сервисирање, изнајмљивање, возила, машина, стоваришта грађевинског 

материјала, продаја огрева,  бензинске пумпне станице и др.) и других објеката и 
делатности које се не налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на 

животну средину;  

~Могућа је производња у малим производним погонима  која ће користити 

савремену технологију у технолошким процесима, производња електричних апарата, 

папирне амбалаже, предмета од коже и текстила, графичка делатност и друге врсте 

производње које неће штетно утицати на околину; Складиштење робе се дозвољава у 

функцији трговине на велико и мало и то: «робе за широку потрошњу», прехрамбених 

прозвода, беле технике, пољопривредне механизације и сл.;  Услужно занатство може 

бити заступљено услугама у саобраћају, домаћинству, oдржaвaњу и oпрaвци мoтoрних 

вoзилa, кућних апарата, машина и др.; Трговина може бити заступљена, као трговина на 

велико и мало, изузев продаје расутих, запаљивих и експлозивних материјала и 

секундарних сировина; За саобраћајно- транспортну делатност, могу се градити 

продајни простори, простори за пружање разноврсних услуга, укључујући и мање 

терминале за смештај возила; У области угоститељско- туристичке делатности, 

могуће су све врсте услуга, укључујући исхрану и преноћишта. 

~Могућа је изградња објеката оних делатности чији се евентуални неповољни 

утицаји на воду, ваздух, земљиште и бука, могу неутралисати унутар објеката, 
односно комплекса; који захтевају већу саобраћајну фреквентност, веће површине 

земљишта и који у производном/ радном процесу користе и тешка теретна возила;  

~Привредни комплекси не смеју оптерећивати суседне стамбене зоне, а визуелно се 

морају уклопити у окружење, односно допринети његовом визуелном унапређењу.  

~Нису дозвољене следеће активности: индустриjскa прoизвoдњa капацитета и 

делатности које се налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја 

на животну средину и за које се не могу обезбедити заштитна одстојања 
дефинисана тачком II.1.6.4. Заштита животне средине; рециклажа секундарних 

сировина; изградња асфалтних база, фабрика бетона и кречана; складишта за 

одлагање отпадних материјала, секундарних сировина, старих возила, отровних и 
запаљивих материјала, стоваришта расутог терета и сл.; Забрањено је становање, 

односно изградња стамбених објеката, осим апартманских јединица за привремени 

боравак чувара, радника дежурних служби и сл. 

~У oквиру основне/претежне намене дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe 
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нaмeнe: комуналних објеката (ТС, МРС и др.), саобраћајних терминала, изложбених и 

продајних простора, постројења за коришћење обновљивих извора енергије за сопствене 

потребе и других пoстрojeњa и oпрeме, зелених површина и сл. 

Прaвилa 

пaрцeлaциje 

~За постојеће изграђене парцеле: минимална површина парцеле је 20,0ари; 

минимална ширина уличног фронта парцеле 20,0м; максимална површина није 

ограничена; 

~За нову изградњу на неизграђеним парцелама: минимална површина парцеле је 

20,0ари; минимална ширина уличног фронта парцеле је 20,0м; Мaксимaлнa пoвршинa 

парцеле је 1,0ha; 

~Затечене  парцеле које су мање од 20,0ари морају се посматрати као део комплекса 

истог власника (уколико исти има више парцела). 

Приступ  

комплексу, 

пaрцeли 

~Сваки привредни комплекс (кији чине једна или више катастарских парцела) мора 

имати директан приступ на јавни пут или другу површину јавне намене, 

минималне ширине 6,0м. 

~Грађевинске парцеле у оквиру привредног комплекса, морају имати приступ на 

јавни пут директно или преко друге парцеле истог власника, минимaлнe ширинe 6,0 м.  

~Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 

приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. 

 Пoдзeмнe eтaжe ~Објекти могу имати највише једну подземну етажу, ако не 

постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе;Површина 

подземних етажа не улази у обрачун изграђености парцеле;   

~Подземне етаже, мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли 

oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, уколико не угрожавају интерне 

саобраћајнице, заштитни појас зеленила у комплексу, трасе 

инфраструктуре и сл.; Грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa мора 

бити у грaницaмa пaрцeлe.  

Индeкс зaузeтoсти  ~Индекс заузетости на парцели може бити максимално 50%.  

Индeкс 

изгрaђeнoсти  
~Максимално 1,2 

Најмања 

удaљeнoст oд 

мeђa и других 

објеката 

~Пoтрeбнe удaљeнoсти oбjeкaтa oд мeђa и других oбjeкaтa 

дефинисаће се у зaвиснoсти oд пoстojeћeг и плaнирaнoг стaњa, 

прoтивпoжaрних услoвa, услова заштите животне средине и околних 

намена (потребе формирања заштитног зеленог појаса) и др. 

~Удаљеност производних објеката , складишта, радионица и 

других објеката чији се неповољни утицаји на околину (бука, 

гасови, мириси и сл.) морају  неутралисати у оквиру објекта, 

односно комплекса од бочних и задње границе парцеле одређује  

се према минималној ширини слободног простора који 

обезбеђује противпожарни пут и заштитни зелени појас према 

зонама становања, али не мање  од 3,5м; Међусобна удаљеност 

наведених објеката од објеката на суседним парцелама, који нису 

стамбени, не може бити мања од 7,0м, уз услов да се обезбеди 

противпожарни пут и прописана заштитна одстојања од 

стамбених објеката;  

~Минимална удаљеност управних зграда и комерцијалних и 

услужних објеката од бочних и задње границе парцеле, ако нема 

других ограничења, износи: 1,0м; Међусобна удаљеност 

наведених објеката од објеката на суседним парцелама, ако нема 

других ограничења, износи 5,0м; 

~Минимално растојање од постојећих стамбених објеката на 

суседним парцелам износи: 20м за радионице, сервисе и сл. и 50м 

за мале производне погоне и складишта и стоваришта; 

~Распоред и удаљеност објеката унутар сваког комплекса/ парцеле  

зависи од технолошког процеса, услова противпожарне заштите и 

заштите животне средине и др.; 

Крoвoви ~Препоручују се коси кровови нaгибa крoвних рaвни oд нajвишe 

40°; На свим објектима је дозвољено постављање соларних 

колектора; У том случају су могуће све врсте кровних 

конструкција. 
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Пoдкрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. 

Одвoђeњe 

aтмoсфeрских 

вoдa са објекта 

~Одвођење атмосферских вода са кровних површина објеката, није 

дозвољено преко суседних парцела;  

Спрaтнoст ~Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних 

oбjeкaтa и мaгaцинa/складишта je 8.0 м; У oквиру тe висинe 

дoзвoљeнa je пoдeлa нa вишe eтaжa; Зa спeцифичнe случajeвe, 

дeфинисaћe сe пoсeбни услoвe зa висину oбjeкaтa у зависности од 

технолошких процеса. 

~За управне зграде, односно анексни део објекта до улице, 

максимална спратност је: По+П+1+Пк;   

Пaркирaњe ~Пaркирaњe путничких вoзилa сe регулише у oквиру појединачних 

парцела/комплекса и то: за производне и складишне објекте- 1 паркинг место на 200м2 

корисног простора; за пословни простор- једно паркинг место на сваких 70м² 

пословног простора; код смештајних капацитета, на 6 лежајева за изнајмљивање 

обавезно је  1 паркинг место; за остале пословне намене, обезбедити потребан број 

паркинг места на парцели, у складу са нoрмaтивима зa прoрaчун пoтрeбнoг брoja 

пaркинг мeстa, дефинисаним у тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане 

целине, зоне и намене»; Паркирање предвидети изван производно- манипулативног 

дела, у непосредној близини улаза;  

~Паркирање теретних возила се регулише у оквиру појединачних комплекса, а број 

паркиг места зависи од обима и врсте транспорта за потребе делатности комплекса. 

Урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

~Обавезно је формирање незастртих зелених површина, са природном или вештачком 

вегетацијом  на минимално 20% површине парцеле, односно комплекса;  

~За већ изграђене комплексе/ парцеле, у оквиру којих, није обезбеђено  20% 

зеленила,  не може се дозволити изградња нових, доградња и надзиђивање објеката; 

Изузетно, уколико се врши уређење  изграђеног комплекса, може се дозволити 

изградња, доградња и надзиђивање објеката искључиво у циљу побољшања услова 

заштите животне средине, санитарних и безбедоносних услова инсталирања нове 

опреме за производњу, за пречишћавање отпадних гасова, за увођење рецилкулације 

воде у технолошки процес и сл. (уз обезбеђење минимално 10% зелених површина и 

озелењен паркинг;  

~Према зонама становања (IIС1,2,3), обезбедити заштитни зелени појас (у оквиру 

сопствене парцеле) ширине 5,0м, изузев у случају када су парцеле изграђене и када се 

не може обезбедити потребна ширина заштитног зеленила; у том случају заштитни појас 

ће се обезбедити према постојећем стању на парцели, а  заштиту суседног становања од 

неповољних утицаја привредног комплекса регулисати пренаменом објеката;  

Интeрвeнциje 

нa пoстojeћим 

oбjeктимa 

~Дoзвoљaвa сe реконструкција и адаптација пoстojeћих oбjeкaтa; Доградња и 

нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa су могући укoликo је тo у складу са планираном 

наменом зоне, нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa и 

уколико се могу задовољити претходно дефинисана растојања и ширина заштитног 

зеленила према зонама становања; Могуће је рушење постојећих објеката и изградња 

нових према правилима овог Плана. 

Изгрaдњa 

других 

oбjeкaтa нa 

пaрцeли 

~На парцели се може градити више објеката основне намене, пратећих (управни, 

административни објекти, радионице и сл.) и помоћних објеката; У oквиру 

основне/претежне намене дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe нaмeнe 

наведених у делу табеле „намена објеката“;  

~У оквиру сваког привредног комплекса могућа је изградња интерних саобраћајница 

и платоа у складу са функционалним и технолошким потребама и противпожарним 

захтевима (приступни путеви и окретнице за противпожарна возила).   

~Дозвољава се изградња система за коришћење обновљивих извора енергије  

(сунца, ветра, биомасе и др.) за сопствене потребе, према условима дефинисаним 
тачком II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»;  

Помоћни 

објекти 

~Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa oбjeктa или кao зaсeбан 

oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe 100 м2. 

Огрaђивaњe 

пaрцeлa 

~Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном/прозирном oгрaдoм 

мaксимaлнe висинe 2,2м;  Oгрaдe прeмa jaвним пoвршинaмa су oбaвeзнo прoзирнe; 

Посебни 

услови 

~У оквиру сваког комплекса обезбедити одговарајући простор и неопходну опрему за 

сакупљање, разврставање, примарну селекцију, привремено чување и одношење 
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различитих отпадних материја (комунални, амбалажни, технолошки отпад, отпад од 

чишћења сепаратора масти и уља и др.). Простор за одлагање комуналног отпада 

предвидети поред интерних саобраћајница.  

~Није дозвољено одвођење атмосферских вода на суседне парцеле; Обезбедити 

контролисани прихват потенцијално зауљене атмосферске воде са интерних 

саобраћајница, манипулативних површина и паркинга, као и њен третман у таложнику/ 

сепаратору масти и уља, којим се обезбеђује да квалитет пречишћених вода задовољи 

критеријуме прописане за испуштање у јавну канализацију или други реципијент. 

~Објектима  се мора обезбедити адекватан прилаз за противпожарна возила 

(дефинисано тачком II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и 

намене»);  

СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ  

~У оквиру ове зоне могућа је изградња станица за снабдевање горивом; Услови за изградњу станица су 

дефинисани у оквиру тачке II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»;  

~У оквиру појединачних комплекса могућа је изградња интерних станица за снабдевање горивом. 

II.2.3.8. ( IIСР1,2) Зоне спорта и рекреације  

ЦЕЛИНА  II   

(IIСР1) ПОСТОЈЕЋИ СПОРТСКИ ТЕРЕН 

(IIСР2) НОВИ СПОРТСКИ ТЕРЕН 

Заштитна зона постојећег гасовода (по 30м, 

обострано) 

Базне станице мобилне телефоније 

~У оквиру Планом дефинисаних зона спорта и рекреације уредиће се  постојећи спортски терен (СР1) 

и нови спортски терен (СР2), као површине јавне намене; По истим правилима могућа је изградња и 

уређење површина и објеката за спорт и рекреацију у оквиру свих зона становања (породично, рурално и 

мешовите, пословно- стамбене намене), а ове површине могу бити у зависности од власничког статуса, 

јавне и оне које припадају осталим наменама (приватно земљиште).   

~Постојећи спортски терен (IIСР1) се налази у северозападном делу насеља (потес „Улице“), на 

к.п.бр. 1113 КО Јеленча; На парцели се налазе: травнати фудбалски терен, кошаркашки терен, пратећи 

објекат локалног фудбалског клуба „Јелен“ и  површина са справама за игру деце; Преко терена прелази 

гасовод до главне мерно- регулационе станице (ГМРС), чији заштитни појас  износи 60,0м (30+30м 

обострано) и покрива скоро половину спортског терена; У заштитном појасу је забрањена изградња 

објеката у којима раде, бораве и живе људи (тачка II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, 

зоне и намене»);    

 Постојећи спортски терен на орто фото подлози са ДКП-ом 

~Постојећи спортски терен се задржава искључиво на делу парцеле ван заштитне зоне гасовода, 

према графичким прилозима Плана; У оквиру ове зоне могућа је реконструкција и доградња постојећег 

објекта или изградња нових, уређење терена, подизање заштитног зеленила, уређење простора око 

игралишта, обезбеђење паркинг простора и изградња садржаја који ће употпунити ову намену. Дозвољена 

је изградња објеката који су искључиво у функцији основне намене спорта и рекреације: спортских терена, 

трибина, свлачионица, сале за састанке спортских клубова, образовање и здравство у функцији спорта и 

сл. Као пратећи садржај, мoжe се фoрмирaти пoслoвни прoстoр, искључиво испoд трибинa и то само у 

функцији спорта и рекреације (продаја спортске опреме и сл.).  

~Део парцеле у заштитној зони гасовода представља заштитно зеленило и може се уредити као 

травната површина, без могућности јавног коришћења (окупљање, рекреација и сл.); Због 

безбедности становништва потребно је заштитну зону гасовода посебно обележити на терену; 

~Нови спортски терен (IIСР2); Планира се формирање новог спортског терена у близини школе и 

новог насељског центра на к.п.бр. 1157 КО Јеленча, површине 40,01ар. Могуће је уређење овог терена за 

потребе спорта и рекреације у складу са могућностима парцеле. Дозвољена је изградња објеката који су 

искључиво у функцији основне намене спорта и рекреације: спортских терена- игралишта за рукомет, 

мали фудбал, кошарку, тенис, дечјих игралишта, трибина, објекта за свлачионице и активности 

образовања и здравства у функцији спорта, зелених површина и сл. На суседној кп.бр. 1159 КО Јеленча, 

планирано је остало заштитно зеленило (З2), које је у функцији новог спортског терена и у оквиру којег 
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се могу уредити трим стазе и други садржаји. 

СПРОВОЂЕЊЕ 

~На простору постојећег спортског терена (СР1), и новог спортског терена (СР2) спровођење планских 

решења ће се вршити директно на основу ПГР-а. 

~У случају изградње већих објеката спорта и рекреације у зонама становања (тениска игралишта, базени и 

сл.), када план не садржи довољно елемената за директно спровођење,  потребна је израда урбанистичког 

пројекта. 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~Дефинисана правила грађења примењују се на простору постојећег спортског терена- делу ван заштитне 

зоне гасовода (СР1) и новог спортског терена (СР2), а могу се применити и за изградњу нових спортских 

терена у зонама становања.  

~У делу табеле дефинисани су услови и ограничења везани за постављање базних станица мобилне 

телефоније; У тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»;  дефинисани 

су услови и/или ограничења у погледу коришћења простора за површине ове намене, које се налазе у 

заштитној зони далековода, гасовода,  за постављање базних станица мобилне телефоније и др. 

Нaмeнa 

oбjeкaтa 

~Основна/претежна намена је спорт и рекреација. Могућа је изградња спортских 

објеката (отворених, наткривених и затворених): игралишта за рукомет, фудбал, мали 

фудбал, кошарку, тенис, дечјих игралишта трим стаза, спортских дворана, базена и сл. 

Дозвољено је наткривање спортских терена и изградња балон сала и сл.  

~Дозвољена је изградња пратећих садржаја (свлачионице, санитарни чворови, клубске 

просторије и сл.), трибина, као и фитнес центара унутар објеката.  

~Остале пратеће намене су: зеленило, паркиралиштa, услуге и одговарајући пратећи 

објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  

~Претежна намена и пратећи садржаји и намене морају бити заступљене на 

минимално 70% парцеле/ комплекса.  

~Могућа је изградња и објеката компатибилних намена: угоститељско- туристичких 

објеката, здравствених станица, одговарајућих образовних објеката (спортско- 

рекреативне школе), продавница спортске опреме, и других објеката за обављање 

сродних делатности, уз обавезу претходне изградње спортских терена;  

~На приватном земљишту, је могућа и изградња хотела, мотела, хостела, пратећих 

угоститељских објеката који ће употпунити основну спортско-рекреативну намену; 

~Забрањено је: становање, сем апартманског, пoслoвaњe (сeм пoслoвaњa у функциjи 

спoртa, рeкрeaциje, туризмa и угoститeљствa), производне и друге делатности које би 

угрозиле животну средину и основну намену. 

Прaвилa 

пaрцeлaциje 

~Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe je 10,0 aри. Максимална површина није ограничена. 

~Површине спортско-рекреативних комплекса су у директној зависности од врсте 

објеката/терена који се граде и њихових капацитета; Опредељујући фактор за одређивање 

површине су и обезбеђење одговарајућег броја паркинг места и неопходних пратећих 

садржаја. 

Приступ 

комплексу, 

пaрцeли 

~Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину 

минимaлнe ширинe 6,0 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe 

вoзилa и мoрa oмoгућити приступ прoзивпoжaрнoм вoзилу. 

Услови за 

изградњу 

објеката 

Подземне етаже ~Објекти могу имати подземне етаже, ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе; Објекти могу имати највише 

једну подземну етажу; Површина подземних етажа не улази у обрачун 

изграђености парцеле;  Подземне етаже, мoгу дa зaузимajу вeћу 

пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, уколико не 

угрожавају интерне саобраћајнице, заштитну зону гасовода, трасе 

комуналне инфраструктуре и сл.; Грaђeвинскa линиja пoдзeмних 

eтaжa мора бити у грaницaмa пaрцeлe.  

Индекс 

заузетости 
~Максимални индекс заузетости износи: 80% (укључујући отворене 

терене, затворени спортско-рекреативни објекат, пратећи простор, 

саобраћајнице и паркинг простор). 

Индекс 

изграђености 
~Максимални индекс изграђености износи до  0,4. 

Грaђeвинскe 

линиje 
~Грађевинске линије су дефинисане у графичком делу Плана, као 

максимално могуће; Препоручује се, због буке, прашине, издувних 

гасова и ради формирања заштитног зеленила, паркинга и сл., 

померање грађевинске линије нових објеката у унутрашњост парцеле; 
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Могућа је доградња постојећих објеката до дефинисаних 

грађевинских линија, уз услов да буду испоштована дефинисана 

правила грађења. 

Најмања 

удаљеност од 

међа и других 

објеката  

~Минимално растојање од  бочних  међа је 1,0м (од ближег суседа) и 

5,0м.  

~За базене, спортске хале и сл., утврдиће се у зависности од 

норматива за сваки објекат и противпожарних услова.  

Крoвoви ~ Дoзвoљeнe су свe врстe крoвних кoнструкциja.  

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. 

Одвoђeњe 

aтмoсфeрских 

вoдa са објеката 

~Одвођење атмосферских вода са објеката и партерних површина, 

мора се извести у оквиру сопствене парцеле.  

Спрaтнoст ~Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa je (Пo) +П+1+Пк, сeм зa oбjeктe 

спoртских сaлa и двoрaнa.  

~Испoд трибинa сe мoжe фoрмирaти пoслoвни прoстoр. 

Други објекти на 

парцели 
~На парцели се може градити више објеката основне, пратеће и 

компатибилних намена; 

~Дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe мoнтaжнo – дeмoнтaжних oбjeкaтa 

изнaд спoртских тeрeнa ("бaлoн” сaлe и сл.). 

Пaркирaњe ~Паркирање возила обезбедити у оквиру сопствене парцеле/ комплекса; 

~За мање објекте-фитнес сале, теретане, вежбаонице и сл. обезбедити jeднo пaркинг 

мeстo нa свaких 70м² пoслoвнoг прoстoрa.  

~За спортске хале, стадионе норматив је 1паркинг место на 10-14 гледалаца.  

~За објекте компатибилних намена примењују се нормативи за прорачун потребног 

броја паркинг места дефинисани у тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане 

целине, зоне и намене»;  

Урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

~Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe 

свaкe пaрцeлe/ комплекса. 

Интeрвeнциje 

нa пoстojeћим 

oбjeктимa 

~Дoзвoљaвa сe реконструкција, адаптација, доградња и нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa, 

укoликo је тo у складу са планираном наменом зоне, уколико се не налазе у дефинисаним 

заштитним зонама и уколико то нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких 

пaрaмeтaрa; Рeкoнструкциjу и доградњу пoстojeћих oбjeкaтa вршити пoд услoвимa кojи 

су дeфинисaни зa изгрaдњу нoвих. 

~Постојећи објекти у заштитној зони гасовода морају се уклонити; На објектима или 

деловима објеката, који се налазе у простору између планиране грађевинске и 

регулационе линије могуће је само инвестиционо одржавање;  

Изгрaдњa 

других 

oбjeкaтa нa 

пaрцeли 

~У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je изгрaдњa oбjeкaтa кoмпaтибилнe 

нaмeнe кojи су наведени у делу табеле „намена објеката“.  

~Дoзвoљeнo je и пoстaвљaњe мoнтaжнo – дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских тeрeнa 

("бaлoн” сaлe и сл.). 

~Дозвољава се изградња система за коришћење обновљивих извора енергије  

(сунца, ветра, биомасе и др.) за сопствене потребе, према условима дефинисаним 

тачком II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»;  

Пoмoћни 

oбjeкти 

~Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг 

oбjeктa. 

Огрaђивaњe 

пaрцeлa 

~Пaрцeлe сe мoгу oгрaђивати зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe висинe 

2,2м, изузев у случају посебних захтева, зависно од врсте спорта, када се може 
дозволити већа висина од дефинисане. Ограде према јавним површинама су обавезно 

прозирне. 

 БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

~Базне радио станице мобилне телефоније са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на 

тлу), не могу се постављати у зонама спорта и рекреације 
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II.2.3.9.Комуналне зоне насеља                                

ЦЕЛИНА  II  

(II К1) СТАРО ГРОБЉЕ Базне станице мобилне телефоније 

~Старо гробље (IIК1)  je лоцирано у јужном делу насеља, у улици „Синђелићева“, у залеђу пословних 

објеката поред државног пута, на к.п.бр. 805 КО Јеленча, површине 64,90ари. Парцела је у државној 

својини, а корисник је МЗ Јеленча; Постојеће гробље није уређено, ни опремљено пратећим објектима и 

инфраструктуром; Гробље је попуњено, а на постојећој локацији није могуће обезбедити његово 

проширење. Плaнoм сe утврђуjу услoви зa уређење гробља, изгрaдњу oбjeкaтa нa нeизгрaђeним дeлoвимa 

грoбaљa и рeкoнструкциjу пoстojeћих oбjeкaтa у кoмплeксу.  

 Локација постојећег (старог) гробља 

~Гробље уредити у складу са Законом о сахрањивању и гробљима („Сл.гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 

6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - 
одлука УС); 

СПРОВОЂЕЊЕ 

~На простору постојећег насељског гробља (IIК1), спровођење планских решења се врши на основу 

ПГР-а;  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~Дефинисана правила грађења примењују се на простору постојећег гробља (IIК1);  

~Постојеће гробље се може и даље користити, рачунајући постојећа слободна гробна места и турнусе 

поновне обнове након истека времена одређеног за мировање; Гробље се уређује и гради у смислу допуне 

и попуњавања празних гробних места, као и формирања што функционалнијих пролаза, стаза и колског 

приступа, према конкретним могућностима. 

~У делу табеле дефинисани су услови и ограничења везани за постављање базних станица мобилне 

телефоније; У тачки II.2.1 «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене» дефинисани су 

услови и/или ограничења у погледу коришћења простора за површине ове намене, које се налазе у 

заштитној зони далековода, гасовода,  за постављање базних станица мобилне телефоније и др. 

Нaмeнa 

oбjeкaтa 

~Пoд oбjeктимa нa грoбљу сe пoдрaзумeвajу: грoбнe пaрцeлe, грoбнa мeстa, кaпeлe, 

кoлскe и пeшaчкe сaoбрaћajницe, прилaзни пут, пeшaчки трг, нaдстрeшницe и други 

oбjeкти кoмпaтибилнe нaмeнe (вeрски, сaлe зa пaрaстoсe, eкoнoмски oбjeкти грoбљa, 

прoдaвницe пoгрeбнe oпрeмe и цвeћa и сл.); Грoбље сe мoра oпремити и oснoвнoм 

инфрaструктурoм. 

~Могућа је и изградња објеката и организовање активности које су у функцији 

основне намене: верске активности, продаја свећа и погребне опреме, цвећа и сл. 

~Сaхрaњивaњe нa грoбљу сe врши нa мeснo уoбичajeн нaчин, према прaвилимa 

сaхрaњивaњa oдрeђeнe вeрскe зajeдницe; Нa грoбним мeстимa je дoзвoљeнo пoстaвљaњe 

сaмo нaдгрoбних спoмeникa, прoписaнe вeличинe (посеном одлуком Градске управе или 

нaдлeжнoг кoмунaлнoг прeдузeћа), a пoрeд грoбнoг мeстa, клупa зa oдмoр. 

Прaвилa 

пaрцeлaциje 

~ПГР-ом је предвиђено проширење улице Синђелићеве, што подразумева мању 

корекцију (исправљање) границе парцеле гробља према улици, као што је дефинисано у 

„Плану нивелације и регулације 1 и 2“.  

Приступ 

пaрцeли 

~Парцеле гробља, морају имати директан приступ на јавни пут минимaлнe ширинe 6,0 

м; Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити 

приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa;  

 Најмања 

удаљеност од 

међа и других 

објеката  

~Нoви  oбjeкти трeбa дa буду нajмaњe 5,0м удaљeни oд мeђa, односно 

6м од објеката на суседним парцелама. 

Крoвoви ~Нa глaвним oбjeктимa (кaпeлaмa) су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa; Нa 

oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви;  

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa мoгу имaти нaзидaк висoк нajвишe 1,60м. 
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Одвoђeњe 

aтмoсфeрских 

вoдa са објеката 

~Одвођење атмосферских вода са објеката и партерних површина, 

мора се извести у оквиру сопствене парцеле.  

Спрaтнoст ~Спрaтнoст и висина зa верске oбjeктe (капеле) сe нe дeфинишe. 

~ Максималана спратност осталих објеката износи П+Пк  

Пaркирaњe ~Паркирање за потребе гробља планирати ван парцеле гробља (у уличном профилу).  

Урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

~Приликом уређења гробља у највеђем делу површине планирати ниско зеленило; Нa 

укрштaњу стaзa и нa другим пoгoдним мeстимa могу се формирати мaњe, пaртeрнo 

урeђeнe пoвршинe - прoширeњa сa прoстoрoм зa oдмoр, чeсмoм, клупaмa, нaдстрeшницoм 

и зeлeнилoм; Уколико је могуће формирати зeлeне пoвршине нa минимaлнo 30% 

пoвршинe кoмплeксa, а пoвршинe oбодом грoбaљa, oзeлeнити висoким рaстињeм. 

Интeрвeнциje 

нa пoстojeћим 

oбjeктимa 

~Постојеће гробље није уређено ни опремљено пратећим објектима; Нису дозвољене 

интервенције на потојећим надстрешницама и објектима изнад гробних места и 

споменика; 

Изгрaдњa 

других 

oбjeкaтa нa 

пaрцeли 

~У oквиру гробља дoзвoљeнo je пoстaвљaњe чeсми и вeрских или спoмeн oбeлeжja; 

~Могуће је постављање монтажно- демонтажних објеката за продају свећа и цвећа;   

 

Пoмoћни 

oбjeкти 

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

приземљу). 

Огрaђивaњe 

пaрцeлa 

~Пaрцeла сe мoже oгрaдити зиданом или транспарентном oгрaдoм мaксимaлнe висинe 

2,20м. 

 БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

~Базне радио станице мобилне телефоније са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб 

(на тлу), не могу се постављати на старом гробљу; 

                                    

ЦЕЛИНА  II  

 (II К2) НОВО ГРОБЉЕ Базне станице мобилне телефоније 

Заштитна зона (заштитни енергетски појас ТС 220/110 kV (30м  

од ограде ТС) 

Заштитна зона постојећег далековода 220 kV (по 25-35м, обострано) 

Заштитна зона постојећег далековода 110 kV (по 15-30м, обострано) 

Заштитни појас државног пута I реда- зона ограничене изградње 

~Ново гробље (IIК2); Планом се предвиђа формирање новог гробља на к.п.бр. 1271/2, површине 

12,96 ари и 1271/1 КО Јеленча, површине 83,86ари, укупне површине 96,82ара, с тим што се за 

сахрањивање (граница постављања гробних места) може користити само део овог простора (према 

грофичком прилогу), уз посебна ограничења у погледу коришћења у заштитној зони ТС. Парцеле се 

налазе изван грађевинског подручја насеља, јужно од ТС 220/110kV. Земљиште је на узвишењу, равно је, 

има приступ на јавни пут и удаљено је од најближих стамбених објеката око 210м. Катастарска парцела 

бр. 1271/2 је у државној својини, а корисник је МЗ Јеленча. 

  Локација новог гробља 

~Према прибављеним условима ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ (у даљем тексту: ЕМС), бр. 0-1-2-258/1 

од 18.12.2014.године, изградња у близини објеката (ТС и далеководи) којима управља ЕМС, је могућа под 

одређеним условима, тј. изградња је ограничена и потребна је сагласност ЕМС-а. У складу са 

условима ЕМС-а који су уграђени у План, планирана је изградња новог гробља под следећим условима:  

-Ограда новог гробља је планирана на растојању од 5м од границе катастарске парцеле ТС, као би се 

обезбедио прилаз и евентуалне интервенције на објектима ТС, тј. заштитни пут за одржавање ТС у 

енергетском појасу; 

-Заштитна зона (заштитни енергетски појас) око ТС износи 30м од ограде ТС, а део новог гробља 

(ширине 24,6м), који се налази у овој зони има ограничене услове за изградњу; 

-Граница постављања гробних места се налази на 10м од границе парцеле ТС, уз обавезно поштовање 
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Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног 

напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“ бр. 65 из 1988.године; „Сл.лист СРЈ“, бр.18 из 1992.године) и 

ограничењем висине свих објеката (ограда гробља, зеленило), у оквиру заштитног енергетског појаса 

на максимално 2,0м, од коте терена;  

-Грађевинска линија за пратеће објекте на гробљу (изузев гробних места), дефинисана је границом 

заштитног енергетског појаса и то 30м од ограде ТС, односно 24,6м од парцеле ТС; 

-Удаљеност било којег објекта од осе далековода, према препоруци ЕМС-а износи: 30м од осе далековода 

напонског нивоа 110kV и 35м од осе далековода напонског нивоа 220kV, тако да је ново гробље 

планирано изван ових заштитних зона;  

-Планирана саобраћајница је удаљена минимално 10,7м од постојећег дрвеног стуба далековода  35kV 

(који се може изместити), а планирани паркинг је удаљен минимално 21,2м од постојећег  стуба 

далековода 110kV; 

~За изградњу новог гробља, приступне саобраћајнице, паркинг простора и комуналне инфраструктуре, 

као и уређење заштитног зеленила, обавезно је поштовање прибављених услова ЕМС-а, који су 

уграђени у План (тачка: II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»), као и 

прибављање нових услова за конкретне радове на изградњи саобраћајнице, јавне расвете и др. у 

близини ТС  и далековода; 

~Гробље уредити у складу са Законом о сахрањивању и гробљима („Сл.гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 

6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - 

одлука УС); 

~Да би се простор у оквиру новог гробља максимално искористио за гробне парцеле, Планом је 

предвиђен приступни пут (Гробљански пут) и паркинг простор изван граница новог гробља.  

~За приступни (Гробљански) пут планирано је померање прикључка на државни пут Шабац Ваљево, 

што даље од планиране обилазнице око Шапца и нова деоница пута, ширине 6,0м, паралелна са 

парцелом ТС, која ће се реализовати у II фази изградње гробља; Гробљански пут се у продужетку, 

дуж планираног гробља, поклапа са трасом постојећег атарског пута, уз његово проширење на 5,5м; У I 

фази изградње гробља користиће се постојећи прикључак на државни пут и постојећа деоница атарског 

пута до планираног гробља; 

~Паркинг простор је планиран, преко пута гробља, са 35 паркинг места и највећим делом је изван 

заштитних зона далековода;  

~Могуће су корекције траса атарских путева и паркинг простора, кроз  израду плана детаљне 

регулације, што ће бити условљено и дефинисањем прецизне трасе и услова за изградњу планиране 

обилазнице око Шапца; 

~Могуће је проширење новог гробља у зони „заштитног зеленила око гробља- зона могућег 

проширења гробља“ (З1), изван заштитних зона далековода и ТС, јер заштитно зеленило  (изван 

заштитних зона) представља резервну површину за његово проширење после планског периода; Уколико 

до овог проширења дође у планском периоду, обавезна је израда плана детаљне регулације, којим се 

може извршити смањење појаса заштитног зеленила и предложити другачије решење атарских путева, 

што је условљено и решењем будуће обилазнице која је планирана у непосредној близини; За израду 

плана детаљне регулације, обавезно је прибављање нових услова, а посебно услова ЈП „Електромрежа 

Србије“;  

~Правила дефинисана у овој табели су усмеравајућег карактера за „заштитно зеленило око гробља“ 

(З1) за које је дата и могућност алтернативног коришћења под одређеним условима, при чему је 

обавезна израда плана детаљне регулације. 

~Према расположивим подацима о броју умрлих у Јеленчи, у периоду 1971-2003.година, прорачунат је 

годишњи просек умрлих, који износи 30,12. Укупна површина новог гробља износи 96,82 ара. Ако у 

оквиру ове површине 30% предвидимо за зелене површине, заштине зоне ТС и пратеће објекте 

(приступне саобраћајнице и паркинг простор су планирани ван граница гробља), за гробна места (са 

размаком између гробних места) ће се користити 70% укупне површине гробља, што износи 67,77 ари.  

~Уколико се за једно гробно место, са припадајућим простором усвоји површина од 8,5м2, и ако се 

настави испољени тренд умирања у посматраном периоду (уз напомену да ће се према процени кретања 

броја становника до 2020. наставити и тренд опадања броја становника  у Јеленчи), годишње је потребно 

обезбедити површину од 256,02м2 за гробна места, што значи да се предметна локација може 

користити најмање наредних 26 година; Уколико би се применио стандард за један гроб, са 

припадајућим међупросторима од 2,50х 1,30м, минимална површина појединачног гробног места би 

износила 3,25м2  (Д.Тошковић, Увод у просторно и урбанистичко пламнирање), тада би годишње требало 

обезбедити 97,89 м2, за појединачне гробове.  У овом случају период коришћења би износио 69 година; 

~Урбанистичким пројектом ће се прецизно утврдити период коришћења гробља у зависности од 

концепције уређења.  

СПРОВОЂЕЊЕ 
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~У границама новог гробља (IIК2) спровођење плана се врши обавезном урбанистичког пројекта; 

За израду урбанистичког пројекта за уређење новог гробља обавезно је прибављање нових услова ЕМС-а;  

~Могућа је фазна реализација новог гробља, при чему би у I фази започела реализација гробља на 

к.п.бр. 1271/2 КО Јеленча, површине 1.296м2, која је у државној својини, корисник је МЗ Јеленча; На 

предметној парцели површина на којој је могуће вршити сахрањивање, односно формирање гробних 

места (с обзиром на заштитне зоне и услове ЕМС-а) износи 751м2; На овој површини је могуће 

формирати  88 гробних места (према нормативу 8,5м2 по гробном месту) или 231 гробно место (према 

нормативу 3,25м2 по гробном месту); преостали део парцеле би се користио као зеленило унутар гробља и 

заштитни пут за одржавање ТС у заштитном енергетском појасу, изван ограде гробља; Према наведеним 

прорачунима период коришћења гробља у првој фази би износио 2,9 година (према нормативу 8,5м2 

по гробном месту) и 7,7 година (према нормативу 3,25м2 по гробном месту); У I фази ће се за приступ 

гробљу користити прикључак постојећег атарског пута на државни пут и постојећа деоница тог пута; 

~Друга фаза реализације обухвата к.п.бр. 1271/1 КО Јеленча, површине 8.386 м2, за коју је потребно 

поретходно покренути поступак за експропријацију; За део гробља који је потребно експроприсати у 

графичком прилогу број 11 “План нивелације и регулације 2- грађевинске линије“ су дати аналитичко 

геодетски елементи; У II фази је планирана изградња новог прикључка на државни пут и изградња 

нове деонице приступног Гробљанског пута; 

~У случају проширења гробља и пратећих садржаја (паркирање, простор за окупљање, сале за 

парастосе и др.) на земљиште у оквиру заштитног зеленила око гробља (З1), неопходна је израда плана 

детаљне регулације и обавезно прибављање нових услова ЕМС-а;  

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~Дефинисана правила грађења примењују се у границама новог гробља (IIК2), дефинисаним овим 

ПГР-ом (I и II фаза). У случају проширења гробља или формирања садржаја у функцији гробља  у 

оквиру заштитног зеленила око гробља (З1), обавезна је израда плана детаљне регулације, а 

дефинисана правила уређења и грађења овог ПГР-а за заштитно зеленило око гробља у том случају су 

усмеравајућег карактера.  

~У делу табеле дефинисани су услови и ограничења везани за постављање базних станица мобилне 

телефоније; У тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене» дефинисани су 

услови и/или ограничења у погледу коришћења простора за површине ове намене, које се налазе у 

заштитној зони ТС и далековода, као и ограничења везана за постављање базних станица мобилне 

телефоније и др. 

Нaмeнa 

oбjeкaтa 

~Пoд oбjeктимa нa грoбљу сe пoдрaзумeвajу: грoбнe пaрцeлe, грoбнa мeстa, кaпeлe, 

кoлскe и пeшaчкe сaoбрaћajницe, прилaзни пут, пeшaчки трг, нaдстрeшницe и други 

oбjeкти кoмпaтибилнe нaмeнe (вeрски, сaлe зa пaрaстoсe, eкoнoмски oбjeкти грoбљa, 

прoдaвницe пoгрeбнe oпрeмe и цвeћa и сл.); Поред објеката основне намене, могућа је и 

изградња објеката и организовање активности које су у функцији основне намене: верске 

активности, продаја свећа и погребне опреме, цвећа и сл. Грoбље сe мoрajу oпремити 

oснoвнoм инфрaструктурoм. 

~Сaхрaњивaњe нa грoбљимa сe врши нa мeснo уoбичajeн нaчин, према прaвилимa 

сaхрaњивaњa oдрeђeнe вeрскe зajeдницe. 

~Нa грoбним мeстимa je дoзвoљeнo пoстaвљaњe сaмo нaдгрoбних спoмeникa, прoписaнe 

вeличинe (посеном одлуком Градске управе или нaдлeжнoг кoмунaлнoг прeдузeћа, с тим 

што је у енергетском појасу ТС висина додатно ограничена), a пoрeд грoбнoг мeстa, 

клупa зa oдмoр. Није дозвољено зидање објеката и постављање надстрешница изнад 

гробних места;  
Прaвилa 

пaрцeлaциje 

~Плaнoм је дeфинисaна пoвршина зa ново гробље у склaду сa могућнистима на 

постојећој локацији; За изградњу гробља потребно је извршити препарцелацију 

тј.обједињавање постојећих парцела у јединствену парцелу будућег новог гробља; 

Парцела новог гробља се формира од к.п.број 1271/1 и 1271/2 у КО Јеленча, с тим што се 

ограда гробља не сме поставити на мањем растојању од 5м од парцеле ТС, како би се 

обезбедио „заштитни пут“ за одржавање ТС у енергетском појасу; 

Објекат- 

намена 

Катастарске 

парцеле 

Облик својине- ималац права на парцели и 

објекту 

Површина: 

ha. a. m2 

Ново 

гробље 

1271/2 

 

1271/1 

-Државна РС- Корисник: МЗ Јеленча 

-Приватна својина- Топаловић Иван и Топаловић 

Станка 

0.12.96 

 

0.83.86 

Површина новоформиране парцеле гробља износи 96,82 ара; 

~За потребе изградње новог гробља на катастарским парцелама број 1271/2 и 1271/1 КО 

Јеленча, План генералне регулације садржи аналитичке податке за дефинисање 
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површина јавне намене у графичком прилогу број 11 „План нивелације и 

регулације 2- грађевинске линије“, за реализацију I и  II фазе гробља. 

Приступ 

комплексу, 

пaрцeли 

~Комплекс/ парцеле гробља, мора имати директан приступ на јавни пут минимaлнe 

ширинe 6,0 м; Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa 

oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.  

 Најмања 

удаљеност од 

међа и других 

објеката  

~Удаљеност гробних места од границе парцеле новог гробља износи 

мин. 1,0м, изузев северне границе парцеле, према ТС, у заштитном 

енергетском појасу, где износи 10,0м  

~Удаљеност капеле, надстрешнице, економских објеката и сл. 

дефинисана је грађевинским линијама на 5,0м од регулационих линија 

Гробљаннског и атарских путева и границом заштитног енергетског 

појаса према ТС;  

Крoвoви ~Нa глaвним oбjeктимa (кaпeлaмa) су дoзвoљeнe свe врстe крoвoвa; Нa 

oстaлим oбjeктимa сe прeпoручуjу кoси крoвoви;  

Подземне етаже ~Објекти могу имати подземне етаже, ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе; Објекти могу имати највише 

једну подземну етажу; Подземне етаже, мoгу дa зaузимajу вeћу 

пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, искључиво изван 

енергетског појаса ТС и уколико не угрожавају стубове далековода, 

подземне инсталације ТС, интерне саобраћајнице, трасе комуналне 

инфраструктуре и сл.;  

~Грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa поклапа се са 

грађевинском линијом надземних етажа, тј. дефинисана је 

максималном грађевинском линијом приказаном у графичком прилогу 

бр. 11 „План нивелације и регулације 2- грађевинске линије“. 

Пoткрoвљa ~Пoткрoвљa нису дозвољена. 

Одвoђeњe 

aтмoсфeрских 

вoдa са објеката 

~Одвођење атмосферских вода са објеката и партерних површина, 

мора се извести у оквиру сопствене парцеле.  

Спрaтнoст и 

висина објеката 

~Висина зa верске oбjeктe (капеле) ће се дефинисати урбанистичким 

пројектом, после прибављања детаљних услова од ЈП „Електромрежа 

Србије“; 

~Максималана спратност осталих објеката, ван заштитних зона ТС и 

далековода износи П (приземље), а висина 5м до слемена. 

Пaркирaњe ~Паркирање за потребе гробља је планирано на посебном паркиг простору дуж 

Гробљанског пута, преко пута гробља; У оквиру парцеле новог гробља се не може 

формирати паркинг простор. 

Урeђeњe 

слoбoдних 

пoвршинa 

~Хортикултурно уређење гробља условљено је близином електроенергетских 

објеката (ТС и далековода); У оквиру гробља планирати ниско зеленило, посебно у 

заштитном енергетском појасу ТС; Нa пoгoдним мeстимa, ван заштитног енергетског 

појаса, могу се формирати мaњe, пaртeрнo урeђeнe пoвршинe - прoширeњa сa прoстoрoм 

зa oдмoр, чeсмoм, клупaмa, нaдстрeшницoм и зeлeнилoм.  

~Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe гробља. 

Интeрвeнциje 

нa 

пoстojeћим 

oбjeктимa 

~Објекти и активности на новом гробљу  не смеју ометати функционисање и  

интервенције (реконструкцију, доградњу) на постојећим електроенергетским објектима.  

Изгрaдњa 

других 

oбjeкaтa нa 

пaрцeли 

~У oквиру гробља дoзвoљeнo je пoстaвљaњe чeсми и вeрских или спoмeн oбeлeжja; 

~Могуће је постављање монтажно- демонтажних објеката за продају свећа и цвећа; 

Пoмoћни 

oбjeкти 

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

приземљу). 

Огрaђивaњe 

пaрцeлa 

~Ограда новог гробља може поставити на минималном растојању од 5м од парцеле 

ТС, како би се обезбедио „заштитни пут“ за одржавање ТС у енергетском појасу;  

~Ограда мора бити прозоирна, транспарентна,  мaксимaлнe висинe 2,0м, а уколико је од 

електропроводног материјала ограду је потребно прописно уземљити. 
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Посебни 

услови 

~Осветљење гробља и приступне саобраћајнице пројектовати и извести према 

условима ЈП „Електромрежа Србије; 

~Изградња објеката у близини ТС и далековода је висински ограничена и на 

максимално 2,0м, а прецизно ће се утврдити прибављањем детаљних услова ЕМС-а;  

 БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

~Базне радио станице мобилне телефоније са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб 

(на тлу), не могу се постављати на простору новог гробља и заштититног зеленила око гробља; 
 

 

II.2.3.10. Зелене површине 

ЦЕЛИНА  II 

(З1) ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО ОКО ГРОБЉА 

(зона могућег проширења гробља)  

 

(З2) ОСТАЛО ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО  

(у зонама плављења, око планираних канал и сл.) 

 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У РЕГУЛАЦИЈИ 

САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗМЕЂУ 

САОБРАЋАЈНИЦА И КАНАЛА 

 

(Ш) ШУМЕ 

Базне станице мобилне телефоније 

Заштитна зона (заштитни енергетски појас 

ТС 220/110 kV (30м од ограде ТС) 

Заштитна зона постојећег далековода 220 kV 

(по 25-35м, обострано) 

Заштитна зона постојећег далековода 110 kV 

(по 15-30м, обострано) 

Заштитни појас државног пута I реда- зона 

ограничене изградње (20м) 

Заштитна зона постојећег гасовода (по 30м, 

обострано и по 4м,обострано) 

~Зелене површине у оквиру целине II чине: 

-Заштитно зеленило око новог гробља (З1), које чини пољопривредно земљиште око гробља уоквирено 

државним путем Шабац- Ваљево- на западу, парцелом ТС- на северу, заштитном зоном далековода 220 

kV- на североистоку и коридором будуће обилазнице око Шапца на југу; Уређење и коришћење заштитног 

зеленила око гробља је условљено ограничењима која су везана за: заштитне зоне: заштитни енергетски 

појас ТС, заштитне зоне далековода, заштитни појас државног пута; као и трасу будуће обилазнице око 

Шапца, која може утицати на померање траса постојећих атарских путева;  

-Остало заштитно зеленило  (у зонама плављења, око планираних канала и сл.) (З2), планирано је:  у 

северозападном делу насеља, у неизграђеном делу грађевинског подручја, на земљишту у депресији, које 

је било угрожено поплавама; и у удoлинама (вододеринама) око траса планираних канала и на нагнутим 

странама  вододерина у југозападном делу насеља; и на парцели поред новог спортског терена са 

посебним условима уређења;  

-Зелене површине у регулацији саобраћајница и између саобраћајница и канала; Зелене површине у 

регулацији саобраћајница формиране су дуж државних путева, а планирано је њихово формирање у 

кружној раскрсници и зонама паралелног вођења планираних канала и улица. Постојеће зелене површине 

је потребно, обновити, уредити и унапредити; Травнате зелене површине се могу уредити између 

планираних канала и нових саобраћајница, код њиховог паралелног вођења, као и у раскрсницама улица.    

-Шуме (Ш); У границама обухвата Плана налазе се мањи комплекси шума, на ниским и влажним теренима 

поред реке Думаче, у северозападном делу насеља;  Шуме су приказане према катастарском и фактичком 

стању према орто фото подлози.  

СПРОВОЂЕЊЕ 

~Спровођење Плана вршиће се на следећи начин:  

-оквиру намене «заштитно зеленило око гробља» (З1) вршиће се директно на основу ПГР-а, изузев у 

случају проширења гробља у овој зони; У случају проширења гробља и пратећих садржаја (паркирање, 

простор за окупљање, сале за парастосе и др.) на земљиште у оквиру заштитног зеленила око гробља 

(З1)  обавезна је израда плана детаљне регулације, при чему је могуће померање/ укидање постојећих 

атарских путева (што је условљено решењем будуће обилазнице око Шапца), а  дуж гробљањског пута 

могуће је повећање броја паркинг места.  За израду плана детаљне регулације, обавезно је прибављање 

нових услова ЈП „Електромрежа Србије“; Изградња Гробљанског пута, паркинг простора и јавне 

расвете дуж пута, могућа је на основу ПГР-а, уз обавезно је прибављање услова ЕМС-а; 

-у оквиру намене „остало заштитно зеленило (у зонама плављења, око планираних канала и сл.)“ 

(З2), вршиће се директно на основу ПГР-а, изузев за радове и објекте наведене у овој табели; 

-Зелене површине у регулацији саобраћајница и између саобраћајница и канала, реализоваће се 

дирекно на основу ПГР-а (за изграђене саобраћајнице), на основу урбанистичких пројеката (тачка II.3.5. 

Инфраструктурне мреже и објекти); и на основу планова детаљне регулације, када је то предвиђено 

овим планом. 

~Уређење и гајење шума (Ш), вршиће се на основу привремених програма газдовања приватним шумама. 
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

~Правилима грађења, се одређују услови за коришћење и уређење простора који су одређени као зелене 

површине; У делу табеле дефинисани су услови и ограничења везани за постављање базних станица 

мобилне телефоније; У оквиру тачке II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене» 

дефинисани су услови и/или ограничења у погледу коришћења простора за површине ове намене, које се 

налазе у заштитној зони далековода, ТС,  гасовода,  заштитном појасу државног пута, за постављање 

базних станица мобилне телефоније и др. 

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО ОКО ГРОБЉА (З1) 

~Заштитно зеленило око гробља може се користити за пољопривредну производњу и то искључиво 

ратарство, без могућности изградње пољопривредних/ економских објеката, пластеника, стакленика, 

рибњака и др.; Могуће је проширење гробља у зони „заштитног зеленила око гробља“ (З1), која 

представља резервну површину за његово проширење после планског периода; Уколико до овог 

проширења дође у планском периоду, обавезна је израда плана детаљне регулације, којим се може 

извршити смањење појаса заштитног зеленила и предложити другачије решење паркинг простора и 

атарских путева; Могуће је проширења гробља и пратећих садржаја (паркирање, простор за 

окупљање, сале за парастосе и др.) на земљиште у оквиру заштитног зеленила око гробља (З1) под 

следећим условима:  
-да се поштују услови за све дефинисане зоне и појасеве заштите;  

-обавезна је израда плана детаљне регулације; 

-обавезно је прибављање услова управљача предметне инфраструктуре која се штити; 

~Заштитнe зонe далековода, заштитни енергетски појас ТС и заштитни појас државног пута  

третирају се као заштитно зеленило око гробља, са посебним условима дефинисаним у тачки II.2.1. 

«Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене». 

ОСТАЛО ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО (у зонама плављења, око планираних канала и сл.) (З2) 

~Остало заштитно зеленило (у зонама плављења, око планираних канала и поред новог спортског 

терена) (З2), планирано је у грађевинском подручју насеља, на земљишту које није повољно или је мање 

повољно за изградњу: због плављења терена (у северозападном делу насеља); у удолини (вододерини) у 

југоисточном делу насеља, због влажног терена и повременог задржавања или отицања воде и већих 

нагиба на бочним странама долине- где је планирана изградња канала; и поред новог спортског терена. У 

зависности од власништва, земљиште се може користити за пољопривредну производњу или извршити 

озелењавање.  

~У оквиру заштитног зеленила могућа је изградња канала, рибњака (изузев заштитног зеленила поред 

новог спортског терена)   и објеката и инсталација комуналне инфраструктуре. За изградњу канала 

обавезна је израда планова детаљне регулације. За изградњу рибњака обавезна је израда 

урбанистичког пројекта, а уколико се дефинишу површине јавне намене обавезна је израда плана 

детаљне регулације. 

~Инспекцијске стазе дуж канала или круне насипа, могу се користити као пешачке и бициклистичке 

стазе за потребе рекреације, а постојећи и планирани канали представљају еколошке коридоре који 

повезују делове насеља са атаром и коридорима природних водотокова. 

~Уколико се земљиште користи за пољопривредну производњу, могуће је гајење пољопривредних 

култура у области ратарства, воћарства, повртарства, без могућности изградње пољопривредних/ 

економских објеката, пластеника, стакленика и др.; 

~Уколико се земљиште користи као уређена зелена површина, могуће је озелењавање декоративним 

врстама, формирање пешачких стаза, травнатих спортских терена и др. 

~Плављена земљишта и земљишта угрожена подземним и атмосферским водама, заштитиће се 

одводњавањем, а уколико су ниске бонитетне класе, може се извршити пошумљавање.  

~На кп.бр. 1159 КО Јеленча, која се налази поред новог спортског терена, планирано је остало 

заштитно зеленило (З2), које је у функцији спортског терена, односно спорта и рекреације, пре свега 

деце предшколског и школског узраста, као и осталог становништва;  Могуће је формирање зелене 

површине са високим растињем, изградња трим стазе, дечијих игралишта, одморишта, дрвених хладњака, 

постављање клупа, справа за вежбање и других садржаја; Није могућа изградња објеката високоградње;  

~Могућа је изградња рибњака на земљишту „осталог заштитног зеленила“, ван заштитних зона 

гасовода, изузев заштитног зеленила код новог спортског терена уз прибављање услова/ мишљења 

надлежног водопривредног предузећа и сагласност надлежног министарства (Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде) и под условом да се не омета функционисање суседних 

објеката и реализација планираних намена.   

~Посебни услови за изградњу рибњака дефинисани су у оквиру тачке II.2.3.11. Пољопривредне 

површине у атару, с тим што је у оквиру комплекса рибњака у зонама „осталог заштитног 

зеленила“ у насељу дозвољена изградња искључиво помоћног објекта за смештај хране, алата и 

другог прибор, површине до 30м2 , а остали пратећи објекти у функцији рибњака (угоститељски, 



 135 

продајни и сл.) могу се градити у зонама руралног становања; 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈНИЦА  

~Уређење јавних зелених површина у регулацији саобраћајница реализовати на основу пројеката 

уређења; Хортикултурна решења ускладити са трасама подземних инсталација и испоштовати потребна 

минимална одстојања у складу са важећим техничким прописима; Избор врста за дрвореде усагласити са 

ширином саобраћајнице и утврдити одговарајућа растојања између садница у зависности од врсте и 

прилаза објектима. 

~Кoд пoдизaњa нoвих дрвoрeдa вaжe слeдeћи услoви: прoфил улицe прeкo 12 м; сaдњу усклaдити сa 

oриjeнтaциjoм улицe; избoр врстa прилaгoдити висини згрaдa и ширини трoтoaрa; сaдњу усaглaсити сa 

постојећим и планираним комуналним инсталацијама; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa прилaгoдити 

врсти дрвeћa у дрвoрeду и стaнишним услoвимa.  

~Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим дрвoрeдимa: уклaњaњe сувих и бoлeсних стaбaлa; уклaњaњe стaбaлa 

у случajу кaдa тo зaхтeвa oпшти интeрeс утврђeн нa oснoву зaкoнa; сaдњa нoвoг дрвeћa; стaндaрднe мeрe 

нeгe стaбaлa. 

~Опрeмaњe дрвoрeдa: могу се пoстaвити штитници oкo дeблa и зaштитити сaднe jaмe; прeмa пoтрeби 

пoстaвити инстaлaциje зa пoдзeмнo нaвoдњaвaњe и прихрaну дрвoрeдних сaдницa. 

ШУМЕ (Ш) 

~Под шумом се, у смислу Закона о шумама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012.) подразумева 

површина земљишта већа од 5 ари обрасла шумским дрвећем. Под шумом се подразумевају и шумски 

расадници у комплексу шума и семенске плантаже, као и заштитни појасеви дрвећа површине веће 
од 5 ари; Шумом се не сматрају одвојене групе шумског дрвећа на површини мањој од 5 ари и дрвеће 

које се налази испод далековода и у коридору изграђеног далековода, без обзира на површину. 

~Шумско земљиште јесте земљиште на коме се гаји шума, земљиште на коме је због његових природних 

особина рационалније гајити шуме, као и земљиште на коме се налазе објекти намењени газдовању 

шумама, дивљачи и остваривању општекорисних функција шума и које не може да се користи у друге 

сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о шумама. 

~Постојеће шуме у КО Јеленча чине мањи комплекси, на ниским и влажним теренима поред реке 

Думаче и налазе се ван грађевинског подручја насеља;  Према допису број: 5337 од 05.05.2014.године, 

ЈП „Србијашуме“ Београд, на територији КО Јеленча  не газдује шумама и шумским земљиштем у 

државној својини; Шуме су приказане према катастарском и фактичком стању према орто фото подлози; 

Постојеће шуме треба очувати и унапредити.   

~Намена шума утврђује се, у складу са приоритетним функцијама шума, у плану развоја шумског 

подручја. Привредна функција шума остварује се коришћењем шумских производа и валоризацијом 

општекорисних функција шуме ради остваривања прихода. 

~У шумама могу да се граде објекти у складу с плановима газдовања шумама и посебним прописом 

којим се уређује област дивљачи и ловства. У оквиру ових површина дозвољена је изгрдња путева, 

стаза, канала, мостова, инфраструктурних инсталација и објеката и других сличних објеката, као и 

објеката који обезбеђују унапређење коришћења шума. Пре утврђивања трасе водова (електро и ТТ), 

жичара и сличних објеката, који пролазе кроз шуму, обавезно је прибављање мишљења корисника, 

односно власника шуме.  

~У шуми и на удаљености мањој од 200м од руба шуме не могу да се граде ћумуране, кречане, циглане 

и други објекти са отвореном ватром; Забрањена је изградња стамбених, стамбено- пословних, 

пословних, економских и др. објеката. Због недостатка ажурних података о приватним шумама, изузетно, 

могућа је промена намене шума и шумског земљишта, само у случајевима утврђеним Законом о 
шумама и може да се врши: када је то утврђено планом развоја шумског подручја; ако то захтева општи 

интерес утврђен посебним законом или актом Владе; ради изградње објеката за заштиту људи и 

материјалних добара од елементарних непогода и одбране земље; у поступку комасације и арондације 

пољопривредног земљишта и шума; и др.  

~Крчење шума је дозвољено само у следећим случајевима: ради промене врсте дрвећа или узгојних 

облика; ради изградње објеката чија је изградња дозвољена; у случајевима када то захтева општи интерес 

утврђен на основу закона. Санитарне сече шуме подразумевају се као нега шуме.  

 БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

~Базне радио станице мобилне телефоније са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на 

тлу), не могу се постављати на планираним зеленим површинама; 

 

II.2.3.11. Пољопривредне површине у атару 

ЦЕЛИНА  II 

ПОЉОПРИВРЕДНО Подручје археолошког локалитета /1/ Улице 

Заштитна зона (заштитни енергетски појас ТС 220/110 kV (30м од 
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ЗЕМЉИШТЕ 

Стакленици и 

пластеници 

Објекти за гајење 

печурака и пужева 

Воћарски и 

виноградарски 

објекти 

Објекти за сточарску 

производњу 

(фарме/мини фарме) 

Рибњаци 

ограде ТС) 

Заштитна зона постојећег далековода 220 kV (по 25-35м, обострано) 

Заштитна зона постојећег далековода 110 kV (по 15-30м, обострано) 

Заштитна зона постојећег и планираног далековода 110kV (15+30+15м) 

Заштитне зоне постојећих гасовода (по 30м, обострано и по 4м, 

обострано) 

Заштитни појас јавног пута ван насеља: државног пута I реда (20м) и 

општинског пута (5м) - зоне ограничене изградње  

Коридор обилазног пута (50м) 

Појас земљишта поред водотока и канала 

Базне станице мобилне телефоније 

Земљиште угрожено подземним и површинским водама 

~Пољопривредно земљиште обухвата површине намењене пољопривредној производњи, изван 

планираног грађевинског подручја и то: оранице, баште, воћњаке, винограде, расаднике, стакленике и 

пластенике, ливаде, пашњаке и сл., као и  земљиште које се може привести намени за пољопривредну 

производњу. На подручју обухвата Плана могућа је изградња објеката за развој еколошке 

пољопривредне производње. У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeна je (укoликo власник не 

поседује друго одговарајуће необрадиво пољопривредно земљиште) изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи 

примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe и то: објеката за производњу воћа, поврћа и цвећа у затвореном 

простору (стакленици, пластеници); објеката за производњу гљива; глиста, пужева, рибњака; фарми и др.  

~У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa, и oстaлoг зeмљиштa вaн грaђeвинскoг рeoнa, дoзвoљeна je 

(укoликo сe зaдoвoље и други услoви) изградња саобраћајних, водопривредних, енергетских и 

тeлeкoмуникaциoних објеката и инфраструктуре и постављање инфраструктурне oпрeмe.  

~Могућа је изградња рибњака на обрадивом пољопривредном земљишту, уз сагласност надлежног 

водопривредног предузећа и министарства и према условим дефинисаним овим планом.  

~Коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе (за подизање вештачких ливада и 

шума, за експлоатацију минералних сировина, када је утврђен општи интерес) може се вршити према 

условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008- 

др.закон и 41/2009). 

СПРОВОЂЕЊЕ 

~Спровођење ће се вршити директно на основу ПГР-а, изузев за радове и објекте наведене у овој табели. 

~На земљишту које је угрожено подземним и површинским водама, могућа је изградња  према 

условима дефинисаним у тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и 

намене»; 

~За изградњу рибњака и фарми, капацитета преко 10 условних грла, обавезна је израда 

урбанистичког пројекта. 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

~Правила грађења се односе на појединачне парцеле. 

Дозвољена намена објеката 
~У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeна je (укoликo сe зaдoвoље и други услoви и ако 

земљиште није угрожено плављењем, подземним и површинским водама и др.) изгрaдњa oбjeкaтa у 

функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe и то: магацина за  репроматеријал (семе, вештачка 

ђубрива, саднице и сл.); објеката за смештај пољопривредне механизације; објеката за производњу воћа, 

поврћа и цвећа у затвореном простору (стакленици, пластеници); објеката за производњу гљива; глиста, 

пужева, рибњака; сушара за воће и поврће; фарми/мини фарми и др.  

~У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa, и oстaлoг зeмљиштa вaн грaђeвинскoг подручја, дoзвoљeна je 

(укoликo сe зaдoвoље и други услoви) изградња саобраћајних, водопривредних, енергетских и 

тeлeкoмуникaциoних објеката и инфраструктуре и постављање инфраструктурне oпрeмe.  

~Дозвољава се изградња система за коришћење обновљивих извора енергије  (сунца, ветра, биомасе 

и др.) за сопствене потребе и комерцијалну производњу према условима дефинисаним тачком II.2.1. 
«Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене»;  

Забрањена намена објеката 
~На пољопривредном земљишту у границама обухвата Плана, није дозвољена изградња стамбених 

објеката, а због близине грађевинског подручја и објеката (фарми) за интензиван узгој стоке, перади и 

крзнаша (преко 50 условних грла) и објеката за прераду пољопривредних производа (кланице и сл.). 

Зaбрaњeнo je пoљoприврeднo зeмљиштe кoристити зa aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг 

мaтeриjaлa и сл. Забрањено је одлагање опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту и у 

водотоцима и каналима за наводњавање и одводњавање. 
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Типологија објеката 

~Објекти намењени пољопривредној производњи су слободностојећи објекти или групације 

слободностојећих објеката међусобно функционално повезаних. 

Спратност 

~Максимална спратност објеката је П+Пк (приземље + поткровље). Висина назидка поткровља износи 

максимално 1,6м; 

Индекс заузетости  

~Максимални индекс заузетости парцеле је 20%. 

Грађевинска линија 

~Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије, за објекте на пољопривредном 

земљишту је 5,0м, од локалног (општинског пута) и атарског пута и 20м од државног пута  I реда; 

Позиционирање објеката и мере заштите од пољопривреде  

~Објекти у којима се држе копитари, папкари и живина морају бити удаљени најмање 15м од 

регулационе линије и најмање 20м од објекта за снабдевање водом и потока, канала и река. 

~Ђубриште -прихватни базен мора бити удаљени најмање 15м од регулационе линије и најмање 20м од 

објекта за снабдевање водом и потока, канала и река. 

~За позиционирање производних објеката у функцији пољопривреде (изузев за пластенике, стакленике 

и силосе) и сточних фарми  примењују се следећа минимална заштитна одстојања: 

-од стамбених објеката - 200м; 

-од саобраћајнице: државног пута Iб реда -200,0м; и општинског пута: 50,0м. 

~Наведена растојања могу бити и већа ако то покаже процена утицаја на животну средину.  

Удаљеност објекта од међних линија  

~За производне објекте, минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је 5,0м; За остале 

објекте (пратеће, воћарско- виноградарске кућице, магацине, објекте за смештај машина и алата и сл.), 

најмање дозвољено растојање основног габарита објекта од границе суседне грађевинске парцеле 

зизноси: 1,0м, изузев за објекте за које је посебним противпожарним условима дефинисано веће 

растојање и за објекте за које је веће растојање дефинисано у овој табели; Минимално растојање од 

објекта на суседној парцели је 6м (1,0м+ 5,0м) 

~За производне објекте- фарме, удaљeнoсти oд мeђa и објеката на суседним парцелама, у зaвиснoсти 

oд капацитета, услова заштите животне средине, пoсeбних прoтив пoжaрних услoвa и др., и уз примену 

претходно наведених заштитних одстојања, износи минимално 5,0м од бочне и задње међе и 

минимално 10,0м, од објеката на суседној парцели у и ван грађевинског подручја. 

Приступ парцелама 

~Свакој парцели, односно производном комплексу (мини фарми) обезбедити приступни пут минималне 

ширине 5,0м.  

Огрaђивaњe пaрцeлa 

~Пaрцeлe сe могу oгрaђивати прозирном оградом. Максимална висина ограде износи 2,2м. 

Посебни услови 

~У тачки II.2.1. «Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене» дефинисани су 

додатни услови и/или ограничења у погледу коришћења простора за површине ове намене, које се 

налазе у заштитним зонама далековода, ТС,  гасовода, заштитном појасу државног пута, појасу земљишта 

поред водотока, подручју археолошких локалитета, за постављање базних станица мобилне телефоније и 

др. 

СТАКЛЕНИЦИ И ПЛАСТЕНИЦИ 

~На пољопривредном земљишту је дозвољена изградња или постављање стакленика и пластеника; 

Удаљеност ових објеката од међних линија је минимално 5,0 m.  

~Уз стакленике је дозвољена изградња пратећих објеката за потребе њиховог функционисања, 

максималне спратности П (приземље). Могућа је изградња подрума, уколико то хидролошки услови 

дозвољавају.  

ОБЈЕКТИ ЗА ГАЈЕЊЕ ПЕЧУРАКА И  ПУЖЕВА 

~Изградња ових објеката је могућа на мање квалитетном земљишту, у складу са нормама и правилницима 

који регулишу ову област. Минимална удаљеност објеката од суседних парцела је 5,0 m.  

~Дозвољена је изградња пратећих објеката, максималне спратности П (приземље). Могућа је изградња  

подрума, уколико то хидролошки услови дозвољавају.  

ВОЋАРСКИ И ВИНОГРАДАРСКИ ОБЈЕКТИ 

~На парцели пољопривредног земљишта која се користи, односно која је, према начину коришћења 

сврстана у културу воћњак, односно виноград, дозвољена је изградња воћарско-виноградарске кућице, 

бунара, пољског нужника и оставе (магацина) за смештај воћа и поврћа или подрума пића; Објекти се могу 

градити под следећим условима: 
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-Површина нових парцела на којима се гради воћарска или виноградарска кућица износи минимално 50 

ари; 
-Најмање 80 % површине парцеле мора се користити као воћњак или виноград; 

-Максимална спратност објекта је По + П + Пк, односно 70,0 m2 (затворени део објекта, без подрума); 

-Дозвољена је изградња надстрешнице, трема, перголе испред и у склопу објекта, с тим да тада укупна 

површина објекта износи макс. 120 m2; 

-Дозвољена је изградња засебног објекта-подрум пића, који може бити полуукопан или укопан, уколико 

то хидролошки услови дозвољавају и/или оставе (магацина) за смештај воћа, максималне површине 

100,0m2 
-Минималан удаљеност објекта од границе суседне парцеле је 1,0m, а од објекта на суседној парцели 6m;  

-Минимално растојање два објекта на парцелу је 5,0м 

-Објекат треба градити претежно од лаких материјала, са већом употребом природног материјала и боје; 

Форму објекта прилагодити традиционалном облику помоћних зграда овог поднебља;  

-Кров мора бити коси. Висина назитка поткровља износи максимално 1,6м; Нагиб крова износи 

максимално  40°;  

~Парцеле на којима постоје изграђене воћарско-виноградарске кућице и објекти могу се задржати, 

осим ако нису у супротности са другим прописима (водопривреда, инфраструктурни коридори, зоне 

заштите и заштита животне средине и с.).  
ОБЈЕКТИ ЗА СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ- МИНИ ФАРМЕ 

~Изградња објеката за сточарску производњу (фарме, мини фарме), који се због величине капацитета или 

специфичне технологије производње, не могу градити у насељу, вршиће се изван грађевинског 

подручја насеља, уз поштовање одредаба: 

-Закона о сточарству (''Службени гласник РС'', бр. 41/2009 и 93/2012); 
-Закона о ветеринарству ("Сл. гласник РС", бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012);и др. 

~Фарма је према Правилнику о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и држање 

копитара, папкара, живине и кунића (''Службени гласник РС'', бр. 81/06) газдинство у којем се држи или 

узгаја 20 и више грла копитара, папкара (20 и више грла говеда, 100 и више грла свиња, 150 и више 

грла оваца и коза) или 350 и више јединки живине и кунића; Газдинство јесте објекат и простор у којем 

се држе или узгајају животиње; Условно грло јесте животиња или скуп животиња тежине 500 kg 

рачунајући највећу тежину производне категорије. 

~Услови за избор локације за изградњу фарме:  

-Објекте треба лоцирати на мање квалитетном земљишту, а уколико то није могуће, према предностима 

осталих локационих фактора;  

-Производно-сточарске капацитете градити у близини ливада и пашњака, како би се створили услови за 

комбиновану исхрану на слободним просторима и у затвореним објектима;  

-Код изградње објеката сточних фарми мањег капацитета предност имају локације уз општинске и 

атарске путеве, у близини насеља, како би се могао обезбедити прикључак на постојећу насељску 

инфраструктуру (пут, електроенергетска мрежа, водоводна мрежа...);  

-Фарма се може градити на локацији која се налази на подручју и у зони која, у зависности од врсте и 

броја животиња, као и еколошких услова не угрожава нити би била угрожена од стамбених и других 

објеката у ближој и даљој околини;  

-Земљиште не сме бити подводно и мора имати добре отоке атмосферских вода;  

-Локација се мора налазити изван зоне која може бити угрожена поплавама и клизањем терена;  

-Објекти се не смеју лоцирати на правцу ветрова који дувају према насељеном месту;  

~Општи услови за изградњу фарме (мини фарме) су:  

-У границама обухвата ПГР-а, због близине градског насеља и грађевинског подручја приградског 

насеља могућа је изградња мањих фарми до 50 условних грла; 
-Круг фарме мора бити довољно простран, да одговара броју и величини планираних објеката, обезбеди 

функционалну повезаност објеката и њихову међусобну удаљеност;  

-У оквиру фарме обезбедити два одвојена блока: технички део (објекти за запослене, пословни објекти, 

објекат за боравак као и потребни пратећи објекти - котларнице, радионице, складишта) и изоловани 

производни део;  

-У производном делу налазе се објекти за узгој животиња, који морају бити подељени по категоријама - за 

приплодне животиње, за узгој подмлатка и за тов; 

-Максимална спратност објеката у комплексу је П+Пк, максимална спратност објеката за узгој 

животиња и помоћних објеката је П (приземље);  

-Минимална удаљеност објеката за узгој животиња од границе суседне парцеле је 5,0m;  

-Прилазни путеви и путеви у кругу фарме морају да буду довољно широки и изграђени од чврстог 

материјала или морају да имају подлогу од шљунка; 

-Унутрашње саобраћајнице треба градити тако да се обезбеди кружни ток саобраћаја (чисти и прљави 

путеви); Путеви који се користе за довоз животиња, хране за животиње, чистих простирки и опреме не 
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смеју да се укрштају са путевима који се користе за одвоз стајског ђубрива, отпадних вода и лешева 

животиња; 
-Повезивање фарме са мрежом јавних путева треба да је прилазним путем са тврдом подлогом или са 

истим коловозним застором као и јавни пут на који се прикључује, ширине минимално 5,0м;  

-Обавезно је снабдевање свих објеката на фарми електричном енергијом и другим инсталацијама и 

енергентима неопходним за несметано коришћење објеката.  

-Фарма мора бити снабдевена довољном количином воде за пиће из јавног водовода или сопственог 

бунара; За прање објеката и путева може се користити и вода која не испуњава прописане стандарде за 

пијаћу воду; 

-Атмосферске воде могу се уливати у канализацију или у природни реципијент без пречишћавања; 

-Отпадне воде које настају током производног процеса или прања објекта и опреме морају се сакупљати у 

водонепропусне испусте и морају да се пречишћавају пре испуштања у природне реципијенте; Фекалне 

воде се сакупљају у одвојене септичке јаме;  

-Простор за одлагање стајског ђубрива мора бити смештен, односно изграђен тако да се спречи 

загађивање околине, насупрот правцу главних ветрова и мора да буде удаљен минимално 50,0m од 

објеката за животиње; 
-Уништавање или одлагање угинулих животиња мора се спроводити према Правилнику о начину 
разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско- санитарним 

условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског 
порекла, начину спровођења, службене контроле и самоконтроле, као и услови за сточна гробља и јаме 

гробнице ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011); 

-У кругу фарме обезбедити минимално 30% незастртих зелених површина; 

-Фарма мора бити ограђена; Висина ограде износи минимално 2,0 м и мора да онемогући пролаз 

животиња.  

-Сви објекти намењени држању и узгоју стоке морају бити пројектовани и грађени према нормативима и 

стандардима за изградњу ове врсте објеката и конкретне врсте животиња, уз примену санитарно-

ветеринарских, хигијенско-техничких, еколошких, противпожарних и других услова; При изградњи 

објеката за гајење животиња обавезно је поштовање Правилника о условима за добробит животиња у 

погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у 

промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија 
животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама ("Сл. гласник РС", бр. 6/2010 и 

57/2014). 

-За изградњу фарми, ван грађевинског подручја, капацитета преко 10 условних грла, неопходна је 

израда урбанистичког пројекта.  

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ РИБЊАКА 

~Могућа је изградња рибњака на пољопривредном земљишту, ван заштитних појасева и зона, уз 

прибављање услова/ мишљења надлежног водопривредног предузећа и сагласност надлежног 

министарства (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде) и под условом да се не омета 

функционисање суседних објеката (путеви, канали, водотоци, гасовод и др.) и реализација планираних 

намена.   

~Изградња рибњака је дозвољена и у грађевинском подручју насеља, на земљишту „осталог 

заштитног зеленила“ (З2), ван заштитних зона гасовода, изузев заштитног зеленила код новог спортског 

терена, под истим условима као и на пољопривредном земљишту, изузев услова, који су посебно 

наглашени и важе само за зоне „осталог заштитног зеленила“ (З2),у насељу;  

~Избор локације за изградњу рибњака вршити након претходних анализа расположивих количина и 

квалитета воде, која ће се користити за пуњење рибњака и дефинисања начина одвођења воде из рибњака, 

приликом чишћења, пражњења и сл. 

~Рибњак је технички уређен простор за производњу риба који мора да испуњава следеће услове: 

-У саставу рибњака морају да постоје уливно-изливни објекти, уставе, аератори, хранидбене платформе 

и насипи који спречавају продор спољних вода у комплекс рибњака;  

-Рибњак мора бити заштићен од поплава; 

-Приликом изградње одвојити окна по категоријама у складу са технологијом производње: младичњаке, 

товилишта и зимовнике; У оквиру техничког дела неопходно је обезбедити посебну просторију за 

ветеринарске прегледе и дневно праћење здравственог стања и прираста популације;  

-Дозвољена је изградња пратећих и помоћних објеката за смештај хране, алата и другог прибор, у оквиру 

комплекса рибњака; Изградња објеката је дозвољена на површини до 20% од укупне површине 

комплекса рибњака у оквиру пољопривредног земљишта, ван грађевинског подручја насеља; 

-У зонама „осталог заштитног зеленила“ у насељу дозвољена изградња искључиво помоћног објекта 

за смештај хране, алата и другог прибор, површине до 30м2 , а остали објекти у функцији рибњака 

(угоститељски, продајни и сл.) могу се градити у зонама руралног становања; 

 -Максимална спратност пратећих и помоћних објеката је  П (приземље); Минимална удаљеност објеката 
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високоградње од границе суседне парцеле је 3,0м; Минимална удаљеност  објекта рибњака (спољна 

ножица насипа) од границе парцеле, односно ограде је 5,0м;  

-На парцели рибњака је потребно обезбедити минимално 30% зелених површина; 

-Границе рибњака морају бити обележене видљивим ознакама; Уколико је могуће, рибњак треба да је 

ограђен; Ограда мора бити прозирна, максималне висине 2,2м; При постављању ограде мора се поред 

постојећих и  будућих канала обезбедити слободан простор за инспекцијску стазу минималне ширине 

5,0м; Растојање ограде од реке  Думаче може бити веће од 5м, што ће се  дефинисати према одредбама 

Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/20129), прибављањем мишљења «Србијавода»; 

-Морају се редовно вршити основне контроле квалитета воде која се упушта, користи или испушта из 

рибњака; 

-Уклањање смећа и штетних отпадака мора се вршити на уређеном месту у оквиру изграђеног техничког 

уређаја који онемогућава загађење рибњака и његове околине. 

-Уз сагласност надлежног јавног водопривредног предузећа и надлежног министарства рибњаци се 

могу градити уз обавезну израду урбанистичког пројекта. 

II.2.3.12. (В1,2,3) Водно земљиште  

ЦЕЛИНА  II  

 (В1)РЕКА ДУМАЧА 

 

(В2) МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛИ 

 

(В3) ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА 

КАНАЛА 

Заштитне зоне постојећих гасовода (по 30м, обострано и по 

4м, обострано) 

Заштитни појас јавног пута ван насеља: државног пута I 

реда (20м) и општинског пута (5м) - зоне ограничене 

изградње  

Коридор обилазног пута (50м) 

Појас земљишта поред водотока и канала 

~Водно земљиште чине: река Думача (В1), поток Мрмољац (каналисан) и мелиорациони канали који 

имају сопствене парцеле (В2) и планирани канали (В3), са инспекцијским стазама за њихово одржавање; 

~Река Думача и постојећи и планирани канали истовремено представљају и зелене (еколошке) 

коридоре, којима се остварује веза насеља са атаром и рекама.  

~У тачки II.1.5.2. Водопривредна инфраструктура и графичком делу Плана, дефинисани услови за 

изградњу планираних водопривредних објеката; У тачки II.2.1. «Општа правила грађења за 

дефинисане целине, зоне и намене» дефинисани су додатни услови и/или ограничења у погледу 

коришћења простора и изградњу на земљишту које се налази у заштитним зонама далековода, ТС,  

гасовода, заштитном појасу државног пута, појасу земљишта поред водотока, подручју археолошких 

локалитета, за постављање базних станица мобилне телефоније и др. 

 (В1)РЕКА ДУМАЧА 

~Река Думача представља водно земљиште, у складу са одредбама Закона о водама („Сл.гласник РС“, 

бр. 30/2010 и 93/2012); Дефинисија водног земљишта дата је у тачки II.2.1. «Општа правила грађења за 

дефинисане целине, зоне и намене»; 

СПРОВОЂЕЊЕ      

~За регулисане деонице реке Думаче, где су већ формиране парцеле водног земљишта, са заштитним 

објектима, за реконструкцију водопривредних објеката (речног корита, обалоутврде, насипа, мостова и 

сл.) и изградњу инфраструктуре у оквиру тих парцела, спровођење се може вршити директно на основу 

ПГР-а или уз претходну израду урбанистичког пројекта. 

~Спровођење ПГР-а ће се вршити обавезном израдом планова детаљне регулације за регулацију 

корита реке Думаче, изградњу и проширење насипа, изградњу и реконструкцију мостова и других 

инфраструктурних објеката, када је потребно формирати нове површине јавне намене; 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~На водном земљишту могу се градити:  

-објекти у функцији водопривреде и одржавања водотока; 

-објекти инфраструктуре у складу са Планом генералне регулације и плановима детаљне регулације;  

~Могућа је изградња/ доградња и реконструкција мостова преко реке Думаче, према техничким 

прописима и условима заштите од великих вода; Потребно је обезбедити проток великих вода реке 

Думаче, испод моста да не би дошло до плављења делова насеља;  

~Могућа је изградња/ постављање подземних, подводних и надземних/ваздушних транспортних 

система/веза  (цевовода, гасовода, далековода  и сл.); Ови посебни објекти се постављају тако да не 

представљају опасност по безбедност и да не ометају функционисање осталих објеката; Код укрштања 

инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати следећи принципи и критеријуми: 

-код подземних укрштања- укопавања, објекте водити кроз заштитне цеви, тако да горња ивица 

заштитних цеви мора бити на мин. 1,5м испод нивелете дна нерегулисаних и на мин.0,80- 1,0м испод 

нивелете дна регулисаних корита водотока на местима укрштања; 
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-у зонама регулисаних водотока и мелиорационих канала, објекте пројектовати тако да буду удаљени 

мин. 5,0м од горњих ивица природних протицајних профила, уз доследну примену потребних 

техничких мера за очување ових објеката и стабилности корита водотока; 

~Нивелете планираних мостова, пропуста и прелаза преко водотока, морају бити тако одређене, да 

доње ивице конструкције ових објеката (ДИК) имају потребну сигурносну висину- зазор изнад нивоа 

меродавних рачунских великих вода за прописно надвишење, у складу са за то важећим прописима. 

~Није дозвољена изградња објеката у кориту водотока без претходно обезбеђених хидролошко- 

хидрауличких подлога и других неопходних техничких решења; У кориту и на обали реке Думаче није 

дозвољена изгрaдњa купaлиштa, пoстaвљaњe угoститeљских и туристичких oбjeкaтa, сплaвoвa, 

брoдoвa-рeстoрaнa и изгрaдњa сојеница/барака; Забрањено је паркирање возила и формирање паркинг 

простора на речној обали;  

(В2) МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛИ 

(В3) ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА КАНАЛА 

~На постојећим парцелама, који су у процесу комасације издвојене за канале, потребно је извршити 

изградњу (уколико канали нису изграђени) или реконструкцију и чишћење изграђених канала.  

~За одвођење сувишних атмосферских вода планирана је изградња нових канала у јужном и северном 

делу грађевинског подручја насеља, у зонама природног отицања или задржавања атмосферских 

вода. Планирани канали у грађевинском подручју насеља су природан наставак канала у атару насеља и 

омогућују њихово повезивање и функционисање; 

СПРОВОЂЕЊЕ    

~Реконструкција постојећих канала ће се вршити директно на основу ПГР-а; За изградњу канала на 

издвојеним парцелама канала спровођење ће се вршити израдом урбанистичког пројекта;  

~За изградњу планираних нових канала неопходна је израда планова детаљне регулације; 

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA 

~Могућа је изградња нових канала и водопривредних објеката на каналима (црпне станице, уставе и 

др.), као и реконструкција постојећих.  

~Ради заштите канала и њиховог редовног одржавања, неопходно је обезбедити појас ширине 5,0м, од 

ивице канала са обе стране, у ком није дозвољено градити објекте, садити дрвеће, орати и копати 

земљу и обављати друге радове којима се ремети функција или угрожава стабилност канала. 

~У канал се могу упуштати само чисте воде и евентуално технолошке (са манипулативних површина и 

сл.) које морају бити пречишћене, ради обезбеђења и одржавања квалитета воде у каналу, односно 

крајњем реципијенту; Изливи атмосферских вода у мелиорациони канал морају бити изведени на 

одговарајући начин, како би се спречило деградирање и нарушавање стабилности косина канала. 

~Изградња саобраћајних објеката (прелаза преко канала, пешачких и бициклистичких стаза и 

саобраћајница у заштитном појасу канала и сл.) и полагање инфраструктуре на каналском 

земљишту, ради задовољавања појединачних приватних интереса, могуће је на основу овог плана 

и услова надлежног водопривредног предузећа. 

~Изградња канала који се укрштају са трасама гасовода и у близини ГМРС, вршиће се уз обавезно 

поштовање услова „Србијагас“-а. 

~Услови за изградњу нових канала дефинисани су у графичком прилогу бр. 14. План водопривредних 

објеката и тачком II.1.5.2.2.Канализација и каналска мрежа. 
 

 ►◄►◄ 

II.3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

II.3.1. Опште одредбе 

План генералне регулације „Јеленча“ je изрaђeн у склaду с oдрeдбaмa: Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука 

УС и 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014); и другим релевантним законима и 

пoдзaкoнским aктимa. 

Оргaнизaциja и нaмeнa простора дeтaљнo су oбрaђeни у тeкстуaлнoм и грaфичкoм дeлу Плaнa. 

Рaзгрaничeњe издвојених намена, зона и грађевинског подручја највећим делом је извршено по 

границама катастарских парцела, изузев у случају када то није било могуће због одржавања 

одређеног правца разграничења и када су постојеће парцеле „сечене“ у працу прве следеће преломне 

тачке границе суседне парцеле која може представљати границу планиране намене, зоне или 

грађевинског подручја.  

На парцелама већих површина, на којима је дефинисано више намена, односно чији делови 

припадају различитим зонама и подручјима, припадајућа намена, зона или подручје 
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карактеристичних делова парцеле, ће се утврђивати на основу правила дефинисаних тачком  II.2.1. 

«Општа правила грађења за дефинисане целине, зоне и намене».  

За  планиране коридоре нове железничке пруге и обилазног пута око Шапца границе 

разграничења ових коридора и суседних намена/зона ће се прецизно дефинисати при њихој 
детаљној разради (плановима детаљне регулације), при чему су могућа померања и корекције 

предложених граница. До израде планова детаљње регулације, поштоваће се границе приказане у 

графичким прилозима Плана, а растојања од коридора ће се утврђивати мерењем. 

II.3.2. Приоритети у спровођењу ПГР-а 

Приоритети развоја планског подручја се односе на решавање конкретних проблема у насељу 

и радној зони и стварању повољнијих услова за живот и рад. Приоритети у спровођењу ПГР-а су: 

-збрињавање опасног отпада на локацијама у радној зони; 
-заштита угрожених подручја од плављења и решавање проблема одвођења атмосферских вода из нижих 

угрожених подручја, изградњом планираних канала, ригола и атмосферске канализације; 

-реконструкција постојећих саобраћајница и изградња планираних нових саобраћајница; 

-изградња водоводне и канализационе мреже, доградња електроенергетске мреже и мреже електронских 

комуникација и др.; 

-изградња новог гробља; 

-реконструкција дома културе; 

-изградња вртића;  

II.3.3. Постојећа планска и урбанистичко- техничка документација – став према стеченим 

обавезама  

           По претходно важећим законима израђени су регулациони планови и генерални планови за 

инфраструктуру, који су преиспитани у складу  са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“ бр. 47/2003 и 34/06). У границама обухвата Плана израђени су и урбанистички пројекти, који 

су по Закону из 1995.године били урбанистички планови, и који су преиспитани у складу  са одредбама 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 47/2003 и 34/06) и задржани као такви, делимично 

или у потпуности. Највећи је број урбанистичких пројеката, који су касније израђени и који су 

урбанистичко- технички документи. У наредној табели је дат списак планске и урбанистичко- 

техничке документације у обухвату ПГР-а и став према стеченим обавезама 

Р.б. Назив плана или урбанистичко-техничког документа Став 

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

1. Генерални план мреже инфраструктуре (водовода и канализације) са елементима 

регулационог плана за насеља Поцерски Причиновић, Мајур, Јевремовац, Јеленча и 

Мишар (Књига 1-Јеленча) (“-Сл.лист општине Шабац”, број 12/98), преиспитан 

одлуком о Генералном плану водовода и канализације са елементима рег.пл. за насеља 

Мишар и Јеленча, који се могу примењивати доношења нових урб.плана (“Сл.лист 

општине Шабац”, број 18/03) 

Ставља се ван 

снаге -у 

важећем 

Закону  не 

постоји  као 

плански 

документ 

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН  

1. Регулациони план дела главног сабирног фекалног колектора од ул. В. Враштановића  до 

градског постројења за пречишћавање отпадних вода у Шапцу (“Сл.лист општине 

Шабац”, број 7/01), преиспитан Одлуком о регулационим плановима инсталација 

водовода и канализације у Шапцу, који се могу примењивати до доношења нових 

урб.планова (“Сл.лист општине Шабац”, број 18/03) (ПГР-ом Шабац стављен ван 

снаге) 

Ставља се ван 

снаге у 

обухвату ПГР-

а Јеленча 

ПРЕИСПИТАНИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ 

1. УП за изградњу комуналне инфраструктуре у насељу Јеленча (“Сл.лист општине 

Шабац”, број 30/00),преиспитан Одлуком о одређивању делова урб.пројеката за 

изградњу комуналне инфраструктуре у насељу Јеленча, који се могу примењивати до 

доношења новог урб.плана (“Сл.лист општине Шабац”, број 18/03) 

Ставља се ван 

снаге 

2. УП потисног вода у ул.В.Враштановић, од обилазног пута до ул.Народних хероја у 

Шапцу (“Сл.лист општине Шабац”, број 30/97),преиспитан Одлуком о одређивању 

делова донетих урб.пројеката који се могу примењивати до доношења новог урб.плана 

(“Сл.лист општине Шабац”, број 18/03)-(ПГР-ом Шабац стављен ван снаге) 

Ставља се ван 

снаге у 

обухвату ПГР-

а Јеленча 

3. УП за деоницу примарног гасовода (од прикључка за „Zorka- Pharma“ до капије два, у 

ул. Народних Хероја и прикључног гасовода за д.д. „Заштита Биља“ у Шапцу, 

преиспитан Одлуком о преиспитивању делова донетих урб.пројеката који у свом саставу 

не садрже јавне површине који се могу примењивати до доношења нових урб.планова 

(“Сл.лист општине Шабац”, број 18/03)- (ПГР-ом Шабац стављен ван снаге) 

Ставља се ван 

снаге у 

обухвату ПГР-

а Јеленча 

4. УП бензинска пумпа у Јеленчи (“Сл.лист општине Шабац”, број 4/97), преиспитан 

Одлуком о преиспитивању делова донетих урб.пројеката који у свом саставу садрже 

јавне површине који се могу примењивати до доношења нових урб.планова (“Сл.лист 

општине Шабац”, број 18/03) 

Ставља се ван 

снаге  
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5. УП за изграђену ТТ мрежу насеља Мишар и Јеленча (“Сл.лист општине Шабац”, број 

30/97), преиспитан Одлуком о одређивању урб.пројеката за изградњу 

електроенергетских и телекомуникационих објеката који се могу примењивати до 

доношења новог урб.плана (“Сл.лист општине Шабац”, број 18/03) 

Ставља се ван 

снаге 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ- урбанистичко- технички документи 

1. УП за уређење парцеле на к.п.бр. 1/ 2 КО Јеленча, потврђен под бројем 353-2-64/2005-11 

од 10.10.2005. (Јевтић Бранислав) 

Задржава се 

2. УП „ФИЛИПОВИЋ“ (за уређење простора на к.п.бр. 29/2 КО Јеленча), потврђен под 

бројем 353-2-66/2005-11 од 10.10.2005. (код станице за гориво) 

Задржава се 

3. УП за уређење простора на к.п.бр. 2 КО Јеленча (препарцелација к.п.бр. 2 и дела к.п.бр. 3 

КО Јеленча,  са условима за изградњу комплекса станице та ТНГ и комплекса складишта 

на новоформиранпој парцели у ул.Београдска у Јеленчи), потврђен под бројем 353-2-

76/2005-11 од 06.12.2005. (Јевтић Бранислав) 

Задржава се 

4. УП за изградњу магацина фабрике „ЗОРКА-КЕРАМИКА“ у Шапцу (парцелација к.п.бр. 

1/1 КО Јеленча), потврђен под бројем 353-2-29/2006-11 од 15.06.2006.године 

Задржава се 

5. УП за парцелацију к.п.бр. 15 КО Јеленча и бр. 911 КО Мишар (магистрални пут М-19), 

потврђен под бројем 353-2-32/2006-11 од 22.06.2006.)- (ПГР-ом Мишар стављен ван 

снаге) 

Ставља се ван 

снаге у делу 

КО Јеленча 

6. УП са условима за парцелацију „ФИЛИПОВИЋ 1“, потврђен под бројем 353-2-54/2006-

11 од 28.09.2006. (код станице за гориво) 

Задржава се 

7. УП „ЧОЛИЋ“ у Шапцу (уређење простора на к.п.бр.1117 КО Јеленча, ул.Забранска у 

Јеленчи), потврђен под бројем 353-2-27/2007-11 од 28.02.2007. 

Задржава се 

8. УП за уређење простора на к.п.бр.1/2 КО Јеленча (у ул. Београдска у Јеленчи), потврђен 

под бројем 353-2-52/2007-11 од 06.08.2007.  

Задржава се 

9. УП за изградњу пословног објекта на к.п.бр. 832 и 833 КО Јеленча, потврђен под бројем 

353-2-58/2007-11 од 16.08.2007. 

Задржава се 

10. УП за препарцелацију, изградњу и уређење к.п.бр. 4,5 и 6 КО Јеленча, потврђен под 

бројем 353-2-102/2007-11 од 18.12.2007. 

Задржава се 

11. УП за изградњу на к.п.бр. 1/1 КО Јеленча у шапцу, потврђен под бројем 353-2-14/2008-

11 од 19.02.2008. (ИМ-МО Керамика) 

Задржава се 

12. УП за препарцелацију, изградњу и уређење к.п.бр. 1/19 КО Јеленча, потврђен под бројем 

353-2-78/2008-11 од 10.09.2008. (прерада зауљених вода) 

Задржава се 

13. УП трафо станице 20/0,4 kV “Јеленча IX“ (изградња стубне трафостанице 20/0,4 kV, 

прикључног мешовитог вода 20+0,4 kV) и нисконапонске мреже у улици Забранској у 

Јеленчи, потврђен под бројем 353-2-106/2008-11 од 28.11.2008. 

Задржава се 

14. УП 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 353-2-123/2008-11 од 04.12.2014. 

Задржава се 

15. УП за изградњу и уређење к.п.бр. 414 КО Јеленча, потврђен под бројем 353-2-65/2009-11 

од 28.10.2009. 

Задржава се 

16. УП за изградњу и уређење к.п.бр. 10 КО Јеленча, потврђен под бројем 353-2-104/2009-11 

од 16.11.2009. 

Задржава се 

17. УП за изградњу дистрибутивне  (секундарне) водоводне мреже у насељу Јеленча на 

подручју града Шапца, потврђен под бројем 353-2-6/12-11 од 23.02.2012. 

Задржава се 

18. УП „Петровић“ у Јеленчи (парцелација к.п.бр. 666/3 КО Јеленча и урбанистичко- 

архитектонско решење планиране изградње), потврђен под бројем 353-2-16/08-11 од 

24.01.2008. 

 Задржава се 

19. УП за изградњу водовода од ТС 220/110 kV у Јеленчи до скретања за Жабар, дуж 

државног пута IБ реда бр. 21, потврђен под бројем 353-2-22/14-11 од 30.05.2014. 

Задржава се 

20. УП изградња прикључног гасовода за пословни комплекс “AXSYNTHA” д.о.о. Шабац на 

кат. парцелама бр. 1/17, 1/22 и 1/23 КО Јеленча,  потврђен под бројем 353-2-29/2014-11 од 

11.7.2014. године. 

Задржава се 

21. УП изградња оптичког телекомуникационог кабла: АТЦ “Мишар” - АТЦ “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.  

Задржава се 

Извор:Град Шабац, Градска управа, Одељење за урбанизам (Обавештење бр. 950-1-122/14-11, од 02.06.2014.) 

и архива ЈУП“ПЛАН“ ШАБАЦ. 

II.3.4. Начин спровођења Плана генералне регулације 

Начин спровођења Плана генералне регулације приказан је у графичком прилогу број 18 «Карта 

спровођења», а прецизније дефинисан у текстуалном делу Плана;  Основ за издавање информације о 

локацији и локацијских услова на подручју обухвата ПГР-а биће: план генералне регулације; план 

детаљне регулације, а за одређене зоне и локације урбанистички пројекат. Када је план детаљне 

регулације основ за реализацију ПГР-а, истим је могуће утврдити локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта.  
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II.3.4.1. Простори за које је основ за реализацију план генералне регулације 

План генералне регулације је основ за реализацију следећих простора (осим у случајевима 

који су наведени у посебним правилима грађења и смерницама за спровођење овог Плана, за 

одређене радове, објекте, делатности и посебне услове локације): 

 у оквиру целине I: 

-зона индустрије са услужним и комерцијалним делатностима, изузев када је другачије наведено у 

посебним правилима грађења, 

-река Думача, 

-постојеће саобраћајнице за за које није планирана промена регулације, 

-за изградњу планираних електроенергетских објеката и извођење радова, наведених у чл. 145. Закона о 

планирању и изградњи, за које се не издаје грађевинска дозвола, 

-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 планиранаа и ТС;  

-за планиране зидане ТС. 

 у оквиру целине II: 

-породично становање, 

-рурално становање, 

-мешовите, пословно- стамбене зоне, изузев када је другачије наведено у посебним правилима грађења, 

-затечена домаћинства ван грађевинског подручја, 

-дом културе,  

-основна школа, 

-привредни комплекси у насељу, изузев када је другачије наведено у посебним правилима грађења, 

-постојећи спортски терен, 

-нови спортски терен, 

-старо гробље, 

-заштитно зеленило око гробља, 

-остало заштитно зеленило, 

-шуме, 

-пољопривредно земљиште, 

-река Думача (регулисани део), 

-постојећи мелиорациони канали, 

-постојеће саобраћајнице за које није планирана промена регулације;  

-постојећи атарски путеви, 

-комплекс ТС 220/110kV, 

-за изградњу планираних електроенергетских објеката и извођење радова, наведених у чл. 145. Закона о 

планирању и изградњи, за које се не издаје грађевинска дозвола, 

-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 планиранаа и ТС;  

-за планиране зидане ТС, 

-за постојећу ГМРС. 

II.3.4.2. Простори за које је основ за реализацију план детаљне регулације 

Зоне за које је обавезна израда планова детаљне регулације, приказане су на графичком 

прилогу бр.18 „Карта спровођења“. План генералне регулације је основ за реализацију следећих 

простора (осим у случајевима који су наведени у посебним правилима грађења за одређене радове, 

објекте и посебне услове локације): 

У оквиру целине I: 

 Коридор планиране железничке пруге; 

У оквиру целине II: 

 Коридор планираног обилазног пута; 

 Коридори планирани за изградњу канала и деоница ул. Новопројектоване 5, која је паралелна са 

каналом, у зони ГМРС и гасовода; 

 Раскрсница са кружним током; 

 Орјентациони коридори саобраћајница за које је обавезна израда ПДР-а, односно у зонама обавезне 

израде ПДР-а у унутрашњости блокова породичног становања; 

За наведене просторе ПГР-ом се прописује забрана изградње, реконструкције и доградње до 

доношења планова детаљне регулације. Забрана изградње се не односи на изградњу (доградњу) 

комуналне инфраструктуре у оквиру постојећих саобраћајница.  

Уколико се планови детаљне регулације не донесу у Законом предвиђеном року, у оквиру 

наведених зона за које је обавезна израда ПДР-а, примењиваће се правила регулације, парцелације и 

грађења дефинисана ПГР-ом за целине и зоне у оквиру којих се налазе, уз обавезно поштовање 
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дефинисаних зона заштите и граница планираног грађевинског подручја, а у зонама породичног 

становања и планираних регулационих и грађевинских линија; Уколико ПГР не садржи довољно 

елемената за изградњу, за недостајућа правила примењиваће се Правилник о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник РС“, бр. 22/2015). 
Прецизне границе обухвата планова детаљне регулације дефинисаће се у току његове израде, 

тако да су могућа одступања од предложених граница зона за њихову израду, као и одступања у смислу 

израде једног или више планова детаљне регулације у оквиру дефинисане зоне.  

Могућа је израда планова детаљне регулације и ван дефинисаних зона, ако ПГР не садржи 

довољно елемената за издавање локацијских услова и ако надлежни орган градске управе закључи да 

је то неопходно. Израда плана детаљне регулације je обавезна и у следећим случајевима: за 
изградњу нових саобраћајница које нису дефинисане у ПГР- у;  за изградњу нових канала, уређење 

обале реке Думаче и изградњу рибњака, постројења за производњу електричне и топлотне енергије 
коришћењем ОИЕ, чијом изградњом се утиче на промену конфигурације терена или значајну имену 

пејзажа, уколико се дефинишу нове површине јавне намене.  Граница обухвата ће се дефинисати 

одлуком о изради плана. 

Уколико је обавезна израда ПДР-а утврђена на делу катастарске парцеле (око 

орјентационог коридора будуће саобраћајнице), на преосталом делу пацеле, ван зоне обавезне 

израде ПДР-а могуће је издати локацијске услове према правилима грађења за зону којој парцела 

припада. 

У  посебним правилима уређења и грађења за дефинисане зоне, подручја и појединачне локације, у 

делу „СПРОВОЂЕЊЕ“,  детаљно је утврђен  начин спровођења ПГР-а у различитим ситуацијама, у 

оквиру сваке зоне, подручја или локације,  као и ситуације у којима се морају радити планови детаљне 

регулације.  

У случају да графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија она ће се дефинисати 

приликом израде ПДР-а: за изграђене делове насеља, као преовлађујућа у улици/ блоки, за неизграњене 

делове на основу услова терена, положаја у насељу, категорију приступне саобраћајнице и намене 

објеката.  

За дефинисане коридоре планиране железничке пруге и будуће обилазнице око Шапца, 
планом детаљне регулације је могуће извршити корекције траса ових саобраћајница на ажурним 

геодетским подлогама, а на основу конкретних услова на терену, претходно урађене докуметације 

(геомеханички елаборати, студије изводљивости, генерални пројекат и др.), као и финансијских 

могућности, локалне управе и Републике Србије.  

Код приказаних оријентационих коридора саобраћајница (у коридору железничке пруге, зони 

породичног становања, могуће је померање трасе, промена правца и друга одступања, при детаљној 

разради. Уколико је овим Планом предвиђена израда ПДР-а само за оријентациони коридор нове 

саобраћајнице, границе обухвата ПДР-а се утврђују границама катастарских парцела од којих се формира 

будућа саобраћајница, али је могуће обухватити и шири простор. Уколико изградња само предложене 

саобраћајнице није довољна за изградњу планираних садржаја у блоку, потребно је обухватити цео блок, 

комплетно решити саобраћајну мрежу и тако омогућити нову изградњу у унутрашњости блока. 

Обавеза је да се за сву линијску комуналну и саобраћајну инфраструктуру изван 

грађевинског реона раде Планови детаљне регулације уколико није дефинисана регулација, тј. 

повшина јавне намене. 

При изради ПДР-а није могућа промена дефинисаних намена (претежне и компатибилних 

намена), већ ће се у оквиру дозвољених могућности (намена) детаљно разрадити парцеле и 

комплекси. 

II.3.4.3. Простори за које ће се израдити урбанистички пројекти 

Површине и локације за које је обавезна израда урбанистичких пројеката дефинисане су 

графичким прилогом бр. 18 „Карта спровођења“, осим нових саобраћајница дефинисаних ПГР-ом и 

постојећих саобраћајница за које је ПГР-ом предвиђена промена регулационе ширине и објеката и 

инсталација комуналне инфраструктуре у уличном профилу. За наведене површине и објекте 

обавеза израде и услови под којима не постоји обавеза израде урбанистичког пројекта је утврђена у 

текстуалном делу Плана, у посебним правилима грађења и смерницама за спровођење Плана- 

тачком II.3.5. Инфраструктурне мреже и објекти. 

 Урбанистички пројекти за појединачне објекте и комплексе се морају радити у зонама, 

подручјима  и локацијама: приказаним у графичком прилогу „Карта спровођења“ и утврђеним у 

посебним правилима грађења, за појединачне зоне, подручја и локације у делу “СПРОВОЂЕЊЕ“,  као  

и у смерницама и одредбама дефинисаним у овом поглављу. Приликом израде урбанистичког 

пројекта обавезно је поштовање правила уређења и грађења дефинисаних ПГР- ом. У случају да 

графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија, она ће се дефинисати приликом израде 

урбанистичког пројекта.   

Картом спровођења је прописано спровођење ПГР-а обавезном израдом урбанистичких 

пројеката за:  
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У оквиру целине I: 

  (IТ) Зону саобраћајних терминала, изузев када је другачије наведено у посебним правилима 

грађења; 

 Планирану МРС; 

 Нове саобраћајнице дефинисане ПГР-ом и постојеће саобраћајнице за које је ПГР-ом предвиђена 

промена регулационе ширине или доградња, као што је дефинисано тачком II.3.5. Инфраструктурне 

мреже и објекти; 

 Објекте и инсталације комуналне инфраструктуре (водовод, канализација, гас и др.), као што је 

дефинисано тачком II.3.5. Инфраструктурне мреже и објекти; 

У оквиру целине II: 

  (IIК2) Ново гробље; 

 (В) Вртић; 

 Нове саобраћајнице дефинисане ПГР-ом и постојеће саобраћајнице за које је ПГР-ом предвиђена 

промена регулационе ширине или доградња, као што је дефинисано тачком II.3.5. Инфраструктурне 

мреже и објекти; 

 Објекте и инсталације комуналне инфраструктуре (водовод, канализација, гас и др.), као што је 

дефинисано тачком II.3.5. Инфраструктурне мреже и објекти; 

Могућа је израда урбанистичких пројеката и ван дефинисаних зона, ако ПГР не садржи 

довољно елемената за издавање локацијских услова (објекти у функцији туризма, спорта и рекреације, 

специфични пословни објекти и сл.) у оквиру зона у којима је њихова изградња дозвољена. Обавезна 

израда урбанистичког пројекта у зонама за које се раде планови детаљне регулације дефинисаће се овим 

плановима. 

Урбанистички пројекат се ради за грађевинску парцелу која има обезбеђен приступ са 

реализоване јавне саобраћајне површине. Урбанистички пројекат се може радити и 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. 

У деловима насеља где се планирају нове саобраћајнице, урбанистички пројекат се може 

радити за грађевинску парцелу којој се обезбеђује приступ са планиране нове саобраћајнице, 
уколико постоји потврђен пројекат парцелације планиране саобраћајнице (што се сматра неопходним 

условом за њену изградњу) и уз обезбеђење приступа јавном путу до коначне реализације нове 

саобраћајнице. 

У деловима насеља где је планирано проширење регулационе ширине постојећих 

саобраћајница и где се Планом дефинише нова регулациона линија која се не поклапа са постојећом 

односно границом катастарске парцеле, могућа је израда урбанистичког пројекта за постојећу парцелу, 

која има приступ на јавни пут, под следећим условима: 

-да се на парцели дефинише (тачно прикаже) планирана регулациона линија; 

-да се грађевинска линија рачуна у односу на планирану регулациону линију; 

-да се сви планом дефинисани параметри за изградњу обрачунавају у односу на будућу грађевинску 

парцелу, односно површину катастарске парцеле до планиране регулационе линије. 

Постојећи урбанистички пројекти, који ПГР-ом нису стављени ван снаге користиће се за 

издавање локацијских услова. За изградњу комуналне инфраструктуре (водоводне и канализационе 

мреже, електроенергетске и ТТ мреже) у улицама за које су до сада урађени урбанистички пројекти 

издаваће се на основу ових урбанистичких пројеката, који ће служити искључиво за изградњу 

комуналне инфраструктуре, док ће се се изградња улица вршити на начин дефинисан ПГР-ом. За 

изградњу комуналне инфраструктуре у осталим и новим улицама радиће се нови урбанистички 

пројекти, изузев ако је другачије наведено у тачки  II.3.5. Инфраструктурне мреже и објекти. 

II.3.5. Инфраструктурне мреже и објекти 

Коридори, трасе, локације, начин спровођења  планских решења и нaчин oпрeмaњa зeмљиштa 

саобраћајном и комуналном инфрaструктуром, прикaзaни су  нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa 

Плaнa, a oписaни су и у поглављу II.1.5. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ. 

Уколико у списку координата осовинских и темених тачака, недостају неке координате, очитавати 

их са графичких прилога Плана.  

Примарна линијска комунална и саобраћајна инфраструктура ван грађевинског подручја ће 

се дефинисати плановима детаљне регулације. 

 Саобраћајна инфраструктура 

У зонама које су предвиђене за израду планова детаљне регулације услови за изградњу 

инфраструктурне мреже и објеката дефинисаће се тим плановима. У зонама које нису предвиђене за 

даљу планску разраду, за постојеће саобраћајне површине које немају довољну регулациону ширину 

дефинисану Планом генералне регулације, као и изградњу нових саобраћајних површина, на основу 
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овог плана радиће се пројекти препарцелације и парцелације, а након формирања грађевинских 

парцела урбанистички пројекти за изградњу и уређење ових површина. У оквиру урбанистичких 

пројеката дефинисаће се трасе комуналних инфраструктурних водова (водовод, канализација, ТТ 

инсталације, ЕЕ инсталације, гасовод и др.).  За постојеће саобраћајне површине где је регулациона 

ширина формирана у складу са законским прописима, услови за изградњу и доградњу 

саобраћајних површина (тротоари, канали за одвођење атмосферских вода и др.), као и траса 

комуналних инсталација, ће се дефинисати израдом урбанистичких пројеката у склaду сa 

услoвимa дeфинисaним Плaнoм генералне регулације;  

Улице  које су изведене, али у делу раскрснице немају изведене  планиране радијусе и/или 

тротоаре за несметано кретање пешака, у том делу ће се реализовати према Плану генералне 

регулације, на основу којег ће се радити пројекат препарцелације и парцелације. 

 Комунална инфраструктура 
Мреже комуналне инфраструктуре (водовод, канализација, електроенергетска, разводна 

гасоводна мрежа  и мрежа фиксне телефоније) се налазе или су планиране у регулационом појасу 

саобраћајница, са распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже. Линијска 

инфраструктура ван зона јавног земљишта, на приватном земљишту ће се градити на основу 

уговора о установљавању права службености. 
Постојећи урбанистички пројекти за изградњу комуналне инфраструктуре, који се овим 

Планом задржавају (остају на снази), садрже неопходне услове за изградњу инфраструктуре која до сада није 

реализована. Уколико се укаже потреба, да се услови за изградњу комуналне инфраструктуре коригују, 

односно мењају у односу на на услове дефинисане у важећим урбанистичким пројектима, потребна је 

израда  нових урбанистичких пројеката, којима ће се дефинисати нови услови за изградњу комуналне 

инфраструктуре, изузев за електроенергетску мрежу и објекте за које важе услови дефинисани посебно за 

ову инфраструктуру. 

 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 ТС на приватним парцелама, изузев ако  је за комплетно уређење и изградњу 

других објеката на парцели неопходна израда УП, па ће истим бити планиранаа и ТС;  

Могуће су измене постојећих и предложених траса електроенергетских водова, као и 

изградња нове инфраструктуре која није дефинисана ПГР-ом и то: 

-кроз израду ПДР-а, уколико није дефинисана регулација, односно површине јавне намене; 

 -израдом урбанистичког пројекта, уколико су површине јавне намене дефинисане; 

 Изградња водоводне и канализационе мреже у улицама за које су до сада урађени 

урбанистички пројекти издаваће се на основу ових урбанистичких пројеката, који ће служити 

искључиво за изградњу комуналне инфраструктуре, док ће се се изградња улица вршити на основу овог 

ПГР-а. За изградњу водоводне и канализационе мреже у осталим и новим улицама радиће се нови 

урбанистички пројекти.  

 Израда урбанистичких пројеката је обавезна и за изгрању канала, уколико је формирана 

парцела канала, а земљиште прибављено за ове намене (постојеће парцеле канала).    

 За гасне мерно-регулационе станице, објекте водоводне и канализационе мреже, грађевинске 

парцеле ће се формирати на основу пројекта препарцелације и парцелације, а услови за изградњу истих 

ће се дефинисати кроз урбанистичке пројекте. 

За изградњу планиране мерно регулационе станице "Јеленча - Мишар" 16/4bar обавезна је 

израда урбанистичког пројекта. Могућа је изградња МРС и на другој локацији, али је у том случају 

обавезна израда плана детаљне регулације. Изградња дистрибутивне гасоводне мреже до 4 bar, у 

складу са ПГР-ом, вршиће се кроз разраду урбанистичким пројекима. Урбанистичке пројекте могуће је 

радити за Мишар и Јеленчу заједно, одвојено за  оба насеља или за делове насеља. Урбанистичким 

пројектима могуће је кориговати коридоре из ПГР-а и дефинисати нове трасе, уз услов да се, у том 

смислу, прибаве сагласности јавних комуналних предузећа која поседују и одржавају надземне и 

подземне комуналне инфраструктурне објекте у обухвату плана; 

За изградњу  разводне челичне гасоводне мреже до 16bar у радној зони обавезна је израда 

урбанистичког пројекта. Са ове мреже реализовати прикључке привредних субјеката, на 

захтеваним притисцима (у складу са технологијом), који ће се остварити изградњом одговарајућих мерно-

регулационих станица на комплексима;   

Урбанистички пројекти ће се радити и за сву недостајућу инфраструктуру, која није дефинисана 
овим Планом, изузев када је потребно дефинисати нове површине јавне намене. 

 Приликoм изрaдe урбaнистичких прojeкaтa и техничке документације зa изгрaдњу или 

доградњу сaoбрaћajнe, и кoмунaлнe инфрaструктурнe мрeжe, мoгућa су мaњa oдступaњa од ПГР-ом 

дефинисаних решења, збoг усклaђивaњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и 

инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa, имoвинскo прaвних oднoсa и др.  При прojeктoвaњу 
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пojeдиних oбjeкaтa и урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je прибaвити саглaснoсти и oстaлих 

кoрисникa инфрaструктурних кoридoрa.  

II.3.6. 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 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). 

У деловима насеља где је планирано проширење регулационе ширине постојећих 

саобраћајница и где се Планом дефинише нова регулациона линија која се не поклапа са 

постојећом односно границом катастарске парцеле, могуће је издавање локацијских услова за 

постојећу парцелу, која има приступ на јавни пут, под следећим условима: 

-да се на парцели дефинише (тачно прикаже) планирана регулациона линија; 

-да се грађевинска линија рачуна у односу на планирану регулациону линију; 

-да се сви планом дефинисани параметри за изградњу обрачунавају у односу на будућу грађевинску 

парцелу, односно површину катастарске парцеле до планиране регулационе линије. 
Локацијски услови за изградњу комуналне инфраструктуре (водоводне и канализационе 

мреже, електроенергетске и ТТ мреже) у улицама за које су до сада урађени урбанистички пројекти 

издаваће се на основу ових урбанистичких пројеката, који ће служити искључиво за изградњу 

комуналне инфраструктуре, док ће се се изградња улица вршити на начин дефинисан ПГР-ом. 

II.3.7. Локације за које се расписује јавни архитектонски и урбанистички конкурс  

Планом није прописана обавеза расписивања јавних архитектонских или урбанистичких 

конкурса.  

II.3.8. Списак прибављених услова надлежних институција 

За потребе израде Плана генералне регулације, прибављени су услови и мишљења од следећих 

институција/установа:  

Р. 

б. 

Назив установе/предузећа Број и датум достављеног 

дописа 

1. Град Шабац, Градска управа, Одељење за урбанизам 950-1-122/14-11, 

02.06.2014. 

2. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, Сектор за материјалне ресурсе, Управа 

за инфраструктуру 

Инт.бр. 1376-4, 30.06.2014. 

3. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Сектор за ванредне 

ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Шапцу 

07/35 Број 217-4120/14-1, 

05.05.2014. 

4.  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 03Број:020-1087/3, 

27.05.2014. 

5. РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД  92-III-1-33.34/2014, 

06.05.2014. 

6. РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД 02-233/14,15.05.2014. 

7. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, Сектор за инспекцијске послове, 

Одељење за санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор, Шабац 

530-353-15/2014-10, 05.05.2014. 

8. ЈП „СРБИЈАШУМЕ“, Београд 5337, 05.05.2014. 

9. ЈКП „Стари град“, Шабац 2431, 07.05.2014. 

10. Завод за заштиту споменика културе Ваљево 236/1, 23.05.2014. 

11. ЈКП „Водовод- Шабац“ Р-99/14, 

25.04.2014. 

12. ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“,Водопривредни центар „Сава“Нови Београд 4924/1, 21.11.2014. 

13. Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ- СРБIЈА А.Д.Београд, 

Извршна јединица "Шабац" 

7010-378538/1, 09.12.2014. 

14. JKП "ТОПЛАНА ШАБАЦ", Сектор гасификације 01-1794/14, 23.10.2014. 

15. JП "СРБИЈА ГАС", Нови Сад 06-01-5923/1, 02.12.2014. 

16. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Шабац  01-8001,11.11.2014. 

17. JП ЕЛЕКТРОМРЕЖА Србија , Београд  0-1-2-258/1, 18.12.2014. 

18. ЈП Железнице Србије, Сектор за стратегију и развој, Београд 13/14-1880, 24.10.2014. 

19. ЈП „Путеви Србије“, Београд 01-1003, 19.11.2014. 

20. Дирекција за путеве  Града Шапца                       02-739/2, 05.11.2014. 
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II.3.9. Завршне одредбе 

 Ступањем на снагу Плана генералне регулације «Јеленча», престају да важе: 

- одредбе Генералног плана за Шабац и приградска насеља: Мајур, Јевремовац, П.Причиновић, Јеленча и 

Мишар («Сл лист општине Шабац», бр. 10/08, исправка техничке грешке,бр. 351-262/2013-14 од 

13.03.2013.), које су у супротности са Планом генералне регулације Јеленча; 

-урбанистички планови нижег хијерархијског нивоа (регулациони планови, планови детаљне регулације) 

који се односе на просторе и целине у обухвату овог Плана. 

 

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
Анализа постојећег стања 

1. Топографска карта са границом обухвата     Р= 1: 50.000 

2. Извод из ППГ Шапца                    Р= 1: 50.000 

3. Извод из ГП за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић,  

    Јавремовац, Јеленчу и Мишар      Р= 1: 10.000 

4. Инжењерско- геолошка карта      Р= 1: 50.000          

5а. Оверена подлога       Р= 1: 5.000 

5б.Подлога са границом обухвата     Р= 1: 5.000 

6. Постојећа намена површина                     Р= 1: 5.000                                                     

Плански део 
7. План намене површина и површине јавне намене   Р= 1: 5.000       

8. План поделе на целине и зоне и заштита простора   Р= 1: 5.000   

9. План нивелације и регулације 1- саобраћај    Р= 1: 5.000 

10а. Попречни профили саобраћајница                   Р= 1: 100 

10б.Списак координата осовинских и темених тачака   - 

11. План нивелације и регулације 2- грађевинске линије               Р= 1: 5.000  

12. План водовода       Р= 1: 5.000 

13. План канализације        Р= 1: 5.000 

14. План водопривредних објеката      Р= 1: 5.000 

15. План електро- мреже       Р= 1: 5.000 

16. Електронске комуникације                    Р= 1: 5.000 

17. План гасоводне мреже       Р= 1: 5.000 

18. Карта спровођења        Р= 1: 5.000 
 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 Плана генералне регулације «Јеленча» ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

«Службеном листу града Шапца». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бр. 321-2/2015-14  `                                ГРАДА ШАПЦА 

 

       _______________________________ 

       Прим.др. Слободан Мирковић 

 

 

 

 
 


