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ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА - НАЦРТ

Нa oснову члана 25, 35 и 216. став 4, Закона o планирању и изградњи (“Сл. глaсник
РС”, бр. 72/09,  81/09 испр., 64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13-одл.
УС, 98/13 - одл. УС, 132/14 и 145/14), Просторног плана РС ("Сл. гласник" бр.88/10) и
члaнa 47. став 1, члaнoвa 32. и 99. Стaтутa града Шaпца (“Сл. лист града Шaпца” бр.
32/08), Скупштинa града Шапца, нa свojoj сeдници oдржaнoj дaнa 16.07. 2015. гoдинe,
дoнeлa je:

Изради Измене и допуне Плана генералне регулације "Шабац" - ревизија (у даљем
тексту Ревизија ПГР), приступа се у потреби решавања проблема који су настали као
последица критеријума који су дефинисани ПГР "Шабац" ("Сл. лист града Шапца", бр
7/12 - у даљем тексту ПГР) и Изменом и допуном ПГР "Шабац" ("Сл. лист града Шапца",
бр 7/12 - у даљем тексту ИДПГР). С обзиром да је Одлука о приступању изради
Ревизије донета пре ступања на снагу Измене и допуне Закона о планирању и
изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 132/14 и 145/14), у складу са чланом 130 (с 3),
обрађивач плана је закључио да је рационално да се процедура настави по одредбама
закона по којем је започета процедура.

У даљем тексту се користи и следећа терминологија: "Град" - када се мисли на укупну
територију административне јединице локалне самоуправе и "град" - када се мисли,
искључиво, на градско насеље Шабац.

Општи подаци о насељу: Насеље Шабац се налази на 44о46, северне географске
ширине и 19о41, источне географске дужине, на надморској висини од 80 метара.
Лоциран је на десној обали Саве, 103 км узводно од Београда. Град захвата
северозападни део Србије. Ка Шапцу гравитирају три микрорегије које чине његово
пољопривредно залеђе: Мачва, Поцерина и Посавина. Позиција града Шапца у оквиру
саобраћајне мреже Србије је изузетно повољна. Планирани државни пут I реда бр. 21:
Нови Сад - Рума - Шабац и државни пут I реда бр. 19 - Шабац - Лозница, треба да
обезбеди боље повезивање са непосредним окружењем (БиХ, Хрватска) као и ширим
међународним окружењем. На удаљености до 100 km се налазе: Београд и Нови Сад
као највећи републички центри, Ваљево, Лозница и Сремска Митровица који су већи
индустријски центри у суседству, Бијељина и Тузла једни од највећих центара у БиХ.
Аеродром Сурчин је удаљен око 50 km. У Шапцу је планирана изградња међународне
луке у оквиру Слободне зоне а постоји и пристаниште у оквиру комплекса "Зорка -
Транспорта". Железничким саобраћајем град је повезан са окружењем, а планирана је
изградња железничке пруге Шабац - Обреновац - Београд.

Правни основ за израду Ревизије ПГР садржан је у одредбама:
 Закона о планирању и изградњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09 испр.,

64/10 -одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл.УС, 50/13-одл.УС, 98/13 - одл. УС,
132/14 и 145/14)

 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл.
гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11),

 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл.
гласник РС", бр.22/15),

 Правилника о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр.22/15),
 Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и

листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину ("Сл. гласникРС", бр. 114/08)

 Статута града Шапца ("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци
и Коцељева", бр.32/08),

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

I 1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА
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 Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне регулације "Шабац" -
ревизија ("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и
Коцељева" број 27/14),

 Одлуке да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину за
Измену и допуну Плана генералне регулације "Шабац" - ревизија, ("Сл лист
Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" број 27/14).

Плански основ за израду Ревизије ПГР је садржан у одредбама:
 Законa о просторном плану Републике Србије 2010. до 2020.г. ("Службени

гласник РС", број 88/10),
 Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског округа

("Сл. гласник РС", 11/15),
 Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора

државног пута I реда бр. 21 и државног пута I реда бр. 19 ("Службени гласник
РС", број 40/11),

 Просторног плана Града Шапца (“Сл. Гласник града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12),

 Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић,
Јавремовац, Јеленчу и Мишар ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци
и Коцељева", бр. 10/08)

 Плана генералне регулације "Шабац" (“Сл. Гласник града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12) и Измена и допуна ПГР "Шабац"
(“Сл. Гласник града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр.
17/13).

Грaницa Ревизије ПГР се поклапа са границом грађевинског подручја обухваћеног
ПГР "Шабац" – ревизија у површини од 3921.61.16 ha.

Обавезе, услови и смернице из планских докуманата и стечене обавезе су
садржане у одредбама:

 Закона о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020.г («Сл.
гласник РС», бр. 88/10): Пољопривредно земљиште: На подручјима интензивне
ратарске и повртарске производње: предузимање мера за спречавање
еколошких и здравствених ризика везаних за интензивну, монокултурну и
високо механизовану производњу уз унaпрeђивање систeмa зa нaвoдњaвaњe и
одводњавање; рaзвиjaњe биoлoшких систeмa прoизвoдњe, рeциклирaњe инпутa,
рeдукoвaњe пoтрoшњe минeрaлних ђубривa и пeстицидa; пoдизaњe прoсeчних
принoсa; спрeчaвaњe aцидификaциje зeмљиштa; рaциoнaлнo кoришћeњe
eнeргиje и рaзвиjaњe oбнoвљивих eнeргeтских извoрa. У периурбаним зонама:
рестиктивне мере урбанистичког планирања; наметање стандарда у погледу
примене агротехничких мера. Минералне сировине: Спречавање непланског
коришћења минералних сировина (песак и шљунак) и подземних вода;
систематично искоришћавање термалних и минералних вода, као извора
обновљиве енергије. Подземне воде: могућа топлификација подручја Града.
Животна средина: Подручје загађене и деградиране животне средине: једно од
најугроженијих подручја (hot spots) у РС (ииндустрија, депонија муља);
спречити даљу деградацију и санирати и ревитализовати подручја. Подручје
угрожене животне средине (локалитети са повременим прекорачењем граничних
вредности, сеоска и викенд насеља, подручја експлоатације минералних
сировина, државни путеви I и II реда. Спречити даљу деградацију и обезбедити
побољшање постојећег стања, како би се умањила деградираност животне
средине као ограничавајућег фактора развоја. Прекогранично загађење - преко
реке Саве - обезбедити међународну сарадњу. Заштита и уређење предела:
Услови и приоритети: израда пилот пројеката "Категоризација предела" за
подручја посебних природних и/или културних вредности и то: туристичке
дестинације (река Сава), простори и насеља уз инфраструктурне коридоре
(државни путеви првог и другог реда) и подручја градова и урбаних насеља.
Природне непогоде и технолошки удеси: Опште из ППРС са посебним освртом на
могућности технолошких удеса на подручју Града Шапца. Полицентрични урбани
систем: ФУП Шабац (државног значаја): Град Шабац и општине Богатић и
Владимирци. Одрживи урбани развој: Кластер Западна Србија са градовима:
Ужице, Ваљево, Шабац и Лозница. Урбана обнова и рециклажа: Шабац, град -
локација са потенцијалом за урбану обнову; оцена атрактивности - 3;
потенцијал: вернакуларна архитектура, град регионалног значаја; А-високи
потенцијал; браунфилд/урбана обнова: сингуларне и индустријске локације.
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Социјални развој и социјална кохезија: Остваривање минималних стандарда и
потпуног обухвата у категорији основних. Просторни развој рударства:
Коришћење неметаличних минералних сировина, првенствено шљунка, песка и
кречњака. Просторни развој индустрије: Планирана индустријска
зона/индустријски парк. У припреми је активирање слободне зоне у Шапцу.
Просторни развој туризма и однос према заштити: Опште из ППРС уз акценат на
потреби изградње већих речних марина на Сави. Регионална приступачност:
Мачванска област: потребно побољшати инфраструктурну опремљеност. Путна
мрежа и објекти: Приоритет: Државни пут I реда, Сомбор (веза са Мађарском и
Хрватском) - Бачка Паланка (М-18) (са доградњом везе према Шиду) - Нови Сад
(М-7) - Рума - Шабац (М-21) (са краком за Лозницу и веза са Босном и
Херцеговином (М-19)) - Ваљево - Пожега и даље веза ка Ивањици (М-21.1).
Железничка мрежа и објекти: Ревитализација и модернизација регионалне
пруге: Рума - Шабац - Брасина - државма граница. Приоритет је изградња нове
пруге: Београд - Обреновац - Шабац. Систем ваздушног транспорта: Општина
гравитира потенцијалном регионалном аеродрому у Ваљеву и летелишту у С.
Митровици које се може укључити у будућу регионалну мрежу аеродрома РС
(поред међународног аеродрома "Никола Тесла" у Београду. Водени транспорт:
Лука од јавног, државног значаја у Шапцу (лука има потенцијал да постане лука
од међународног значаја). Интермодални транспорт и логистички центри:
Потенцијална локација интермодалног терминала и логистичког центра у Шапцу.
Планирано повезивање Луке Шабац са коридором X и VII одговарајућим
интермодалним терминалом. Енергетика: Изградња нове трансформаторске
станице и далековода 110 kV Шабац 3 - Владимирци, приоритет I/II. Енергетска
инфраструктура: Изградња разводног гасовода Колубарске и Мачванске области,
приоритет I. Коришћење обновљивих извора енергије: Коришћење обновљивих
видова енергије, посебно геотермалне енергије. Водопривреда и водопривредна
инфраструктура: Регионални систем снабдевања водом највишег квалитета - И:
алувиони Мачве, Подриња и Посавине. Н: Богатић, Шабац, Лозница. Касније:
део воде се упућује према Срему, преко С. Митровице до Руме; уређење
водотокова и заштита од поплава са посебним акцентом на значају Церског
ободног канала; реализација ППОВ за насеље Шабац због великог утицаја на
изворишта и водотокове. Функционалне везе са ширим окружењем:
Функционисање еврорегиона "Дрина - Сава - Мајевица"; везе са БиХ преко
водног транспорта Савом; везе са Хрватском преко водног транспорта Савом и
спровођење међудржавног "Споразума о пловидби и пловним путевима на
унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању (потписан између Србије
и Хрватске 2009.); програм братимљења градова. Стратешки приоритети:
Приоритет представља израда следећих планова: ППППН инфраструктурног
коридора држ. пута првог реда М 21 и М19 (рок: 2010.); регионални просторни
план за Мачванску и Колубарску област (рок: 2012.); ППППН гасоводне мреже
РС (први је усвојен, други је у фази усвајања).

 Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског
округа ("Сл. гласник РС", 11/15): Заштита вода: Заштита квалитета вода:
одрживо коришћење локалних изворишта, рационално коришћење вода за
технолошки процес из алувиона Саве, спречавање загађења, потпуна санитација
насеља изградњом, обновом и проширењем канализационих система и
изградњом ППОВ општег типа. Заштита од вода се заснива на примени пасивних
мера заштите (посебно издвојена потреба реконструкција насипа реке Саве).
Становништво: Задржавање стационарне популације почиваће на јачању
поларизацијског утицаја градских центара. Мрежа насеља и центара: Шабац је
центар националног значаја, а према хијерахијској подели РПП, налази се у
првој хијерархијској равни са Ваљевом, као регионални центри који доминирају
окрузима. Просторна организација индустрије: Индустријска зона
"Северозапад": Велики гринфилд локалитет изузетне локацијске
конкурентности; 600 ха власништво града. Индустријска зона "Исток" са
Слободном зоном: Гринфилд локалитет; делимично искоришћен. Међународна
лука и логистички центар: Потенцијална локација интермодалних терминала и
логистичких центара; Лука, логистички центар и слободна зона. Радна зона
"Југ". Развој туризма: градски туризам (манифестациони, културни и пословни),
транзитни и туринг туризам (водни и др). Друмски саобраћај: Измештање ДП I
реда бр. 21 и 19, на основу ППППН инфраструктурног коридора државног пута I
реда бр. 21 и државног пута I реда бр. 19. У перспективи овај правац омогућује
повезивање аутопутских коридора Х (Е-75 и Е-70), коридора Vс (правац
Будимпешта - Осијек - Сарајево - Мостар - Плоче) и преко ДП I реда бр. 24, са



ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА -

- 4 -

коридором IV (веза са Румунијом). Изградња новог моста на реци Сави.
Железнички саобраћај: изградња железничке пруге Београд - Обреновац -
Шабац. Водни саобраћај: Предвиђена је рехабилитација међународног пловног
пута Сава и реконструкција и модернизација луке Шабац (лука међународног
значаја). Ваздушни саобраћај: Изградња спортско - пољопривредног аеродрома
у индустријској зони Шапца. Интермодални саобраћај: Планирана је изградња
РТЦ у зони постојеће луке Шабац. Водна инфраструктура: Мачвански
регионални систем за снабдевање насеља водом. Потреба коришћења вода за
технолошке потребе из алувиона Саве. Дренажни системи (Средњемачвански,
Доњемачвански и Церски ободни канал и мрежа малих водотока) се морају
обновити у складу са утврђеним пројектима. Неопходна реконструкција савских
насипа. У склопу система активне одбране од поплава реализоване су две
ретензије у Хрватској (Лоњско и Мокро поље). Међународном сарадњом Србије и
Хрватске дефинисаће се управљачки системи ових објеката. Енергетска
инфраструктура: Неопходно је веома пажљиво размотрити могућност изградње
ХЕ Шабац (једне степенице), узводно од Шапца. Електроенергетска мрежа:
Изградња ДВ 110 kV од постојеће ТС 220/110 kV "Шабац 3" до постојеће ТС
110/20 kV "Владимирци". Доградња ТС 110/х kV "Шабац 1", "Шабац 2" и "Шабац
5". Изградња ТС 110/х kV "Шабац 13". Изградња разводног гасовода Батајница -
Шабац - Лозница - Република Српсака који ће бити паралелан са постојећим
разводним гасоводом РГ 04-05 (у коридору постојећег гасовода).
Телекомуникације: Изградња оптичког кабла Шабац - Крупањ. Комунална
инфраструктура: Комунални отпад се одвози на регионалну депонију на
територији града С. Митровица након третмана на трансфер станици. Заштита
животне средине: Висок степен загађености: hot spots - индустрија и депонија
муља; локације SEVESO II постројења нижег реда - "Зорка колор"; и вишег реда
- "Викторија" - "Зорка минерална ђубрива". Виши степен загађености: град као
регионални центар са индустријским зонама. Средњи степен загађености:
национална лука Шабац. Мали степен загађености: Сава са Шапцем и места са
недовољно контролисаном посетом. Заштита природних вредности: Споменик
природе, стабло липе у Шапцу. Заштита непокретних културних добара: НКД од
великог значаја: Шабачка тврђава, Зграда старе болнице, Зграда полугимназије.
Заштићена добра: Господар Јевремова улица.

 Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора
државног пута I реда бр. 21 и државног пута I реда бр. 19 ("Службени
гласник РС", број 40/11): Планирани ДП I 21 Нови Сад-Рума-Шабац и ДП I 19
Шабац-Лозница, јесте саобраћајница националног и међународног значаја.
Коридор планираног ДП I 21 Нови Сад-Рума-Шабац (измештање постојећег
коридора), тангира подручје Ревизије у северном, периферном делу К.О. Мајур,
пресецајући К.О. М. Причиновић (део у обухвату плана) у правцу запад-исток,
до планираног моста преко реке Саве. Постојећи ДП I 19 Шабац-Лозница (нови
број ДП I 26) који пролази кроз јужно подручје града се задржава до раскрснице
на којој се повезује на повезује на планирани коридор ДП I 21. Од раскрснице
се дефинише нов путног правца према Лозници.

 Просторног плана Града Шапца (“Сл. Гласник града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12): којим је дефинисано да се
Генерални план за Шабац и приградска насеља Мајур, П. Причиновић,
Јавремовац, Јеленчу и Мишар ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр. 10/08), примењују у складу са условима дефинисаним тим
планом и Законом о планирању и изградњи. Урбанистички планови на
територији обухвата Генералног плана се примењују у складу са одредбама ГП.

 Генералног плана за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић,
Јавремовац, Јеленчу и Мишар ("Сл лист општина Шабац, Богатић,
Владимирци и Коцељева", бр. 10/08): За територију коју обухвата Ревизија
донет је Генерални план за Шабац и приградска насеља Мајур, П.Причиновић,
Јавремовац, Јеленчу и Мишар ("Сл лист општина Шабац, Богатић, Владимирци и
Коцељева", бр. 10/08), по претходном Закону. У току је израда Генералног
урбанистичког плана „Шабац 2020“, (усклађивање са Законом о планирању и
изградњи), као и израда стратешке процене утицаја на животну средину истог
("Сл лист Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева", бр.
10/08).

 Плана генералне регулације "Шабац" (“Сл. Гласник града Шапца и општина
Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12) и Измена и допуна ПГР "Шабац"
(“Сл. Гласник града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр.



ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА -

- 5 -

17/13): Доношењем Ревизије ПГР, ПГР "Шабац" и његова измена се стављају ван
снаге, у целости.

 За потребе израде Ревизије ПГР прибављени су услови комуналних
предузећа и других институција која се налазе у документационој основи
Ревизија ПГР, Књига 2 и који су уграђени у планска решења.

Табела 1. Преглед прикупљених података и услова надлежних институција
УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ИЗРАДУ
Ревизије ПГР "Шабац"

БРOJ И ДAТУМ
ЗAХТEВA

БРOJ И ДAТУМ
ПРИСПEЋA

JП "Eлeктрoсрбиja"-Крaљeвo,
Електродистрибуција Шабац

01-1200 од 18.12.2014. 01-59 од 16.01.2015.
01-10124 од 14.01.2015.

ЈП "Електромрежа Србије",
Београд
ПППС "Ваљево"

01-1200 од 18.12.2014. 01-326 од 16.03.2015.
0-1-2-322/1 од 09.03.2015.

"Телеком" Србија, Филијала
Шабац - Ваљево

01-1200 од 18.12.2014. 01-229 од 20.02.2015.
7010-463589/1 од
12.02.2015.

JКП "Стари град", Шабац 01-1200 од 16.12.2014. /
ЈКП "Топлана - Шабац" 01-1200 од 18.12.2014. 01-1275 од 31.12.2014.

01-2217/14 од 25.12.2014.
и 01-1275/1 од 31.12.2014.
01-2217-1/14 од
30.12.2014.

ЈКП "Водовод - Шабац" 01-1200 од 16.12.2014. 01-1285 од 31.12.2014.
Р-264/14 од 29.01.2014.

Дирекција за путеве Града Шапца 01-1200 од 18.12.2014. 01-59 од 16.01.2015.
01-10124 од 14.01.2015

JВП "Србиjaвoдe", ВПЦ "Сaвa"-
Бeoгрaд, Н. Бeoгрaд

01-1200 од 18.12.2014. 01-598 од 11.05.2015.
1582/2 од 08.05.2015.

ЈП "Путеви Србије", Бeoгрaд 01-1200 од 26.12.2014. 01-57 од 16.01.2015.
953-1052/15 од
15.01.2015.

ЈП "Железнице Србије" Београд 01-1200 од 26.12.2014.
01-288 од 04.03.2015

01-99 од 26.01.2015.
13/14-2370 од 21.01.2015.
01-339 од 18.03.2015.
13/15-350 од 10.03.2015.

РС Дирекција за водне путеве,
Београд

01-1200 од 16.12.2014. 01-38 од 14.01.2015.
11/201-2 од 12.01.2015.

РС, Министaрствo oдбрaнe, Упрaвa
зa инфр., Бeoгрaд

01-1200 од 16.12.2014;
ургенција 01-312 од
11.03.2015.

01-511 од 14.04.2015.
инт.бр. 4086-5/2014 од
06.04.2015.

МУП РС, Сектор за ванредне
ситуације

01-1200 од 16.12.2014. 01-26 од 12.01.2015.
217-14507/14-1 од
08.01.2015.

Зaвoд зa зaштиту спoмeникa
културe "Вaљeвo", Вaљeвo

01-1200 од 16.12.2014. 01-60 од 16.01.2015.
722/1-14 од 14.01.2015.

Зaвoд зa зaштиту прирoдe Србиje,
Н. Бeoгрaд

01-1200 од 16.12.2014. 01-91 од 22.01.2015.
020-2986/2 од 20.01.2015.

ЈП "СРБИЈАГАС", Сeктoр зa рaзвoj,
Нови Сaд

01-1200 од 18.12.2014. 01-125 од 29.01.2015.
06-01-7106/1 од
27.01.2015.

ЈП "Транснафта" Панчево 01-1200 од 18.12.2014. 01-1242 од 24.12.2014.
5205 од 22.12.2014.

РС, Рeпублички
хидрoмeтeoрoлoшки зaвoд Србиje,
Бeoгрaд

01-1200 од 16.12.2014. 01-8 од 05.01.2014.
92-III-1-110,111,113/2014
од 25.12.2014.

РС, Рeпублички сeизмoлoшки
зaвoд, Бeoгрaд

01-1200 од 23.12.2014. 01-40 од 14.01.2015.
02-668/14 од 08.01.2015.

Министарство рударства и
енергетике, Београд

01-1200 од 16.12.2014. /

РС, Министaрствo здрaвљa, Сeктoр
зa сaнит. нaдзoр и jaвнo здрaвљe,
Oдeљeњe у Мaчвaнскoм oкругу

01-1200 од 16.12.2014. 01-1241 од 16.12.2014.
530-353-31/14-10 од
22.12.2014.

РС, Министарство просвете, науке
и технолошког развоја

01-1200 од 16.12.2014. 01-15 од 08.01.2015. 350-
01-19-1/2014-05 од
24.12.2014.

РС, Министарство омладине и
спорта

01-1200 од 16.12.2014. /



ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА -

- 6 -

Oдeљeњe зa инспeкциjскe и
кoм.стaмб.пoслoвe ГУ Шабац

/ 01-994 од 18.11.2014.
501-4-45/2014-08 од
17.11.2014.

ЈП "Склоништа" 01-1200 од 16.12.2014. /
Aгенција за заштиту животне
средине, Београд

01-1200 од 19.01.2015. 01-282 од 03.03.2015
150/2015 од 18.02.2015.

Осим наведених услова и сагласности, прибављени су и следећи подаци и
документација: Подаци о природним условима и карактеристикама преузети су из
званичне документације и стручне литературе: Просторни план Града Шапца (“Сл.
Гласник града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12),
Инжењерско-геолошке подлоге за просторну и планску документацију општине Шабац,
“Омни пројект”, предузеће за пројектовање и инжењеринг, Земун и др; “Мачва,
Шабачка Поцерина и Посавина”, Мирко и Љиљана Грчић, Београд, 2002; Демографски
подаци су преузети из објављених публикација Републичког завода за статистику;
Подаци о грађевинском подручју насеља и власничком статусу земљишта прибављени
су од РГЗ, Службе за катастар непокретности Шабац; Подаци о важећој планској
документацији су добијени од Градске управе, Одељења за урбанизам ( бр. 037-1-
24/15/11 од 29.01.2015.) и из архиве предузећа ЈУП "План"; Пoдaци o зeлeним
пoвршинaмa су прeузeти из eлaбoрaтa "Систeм зeлeних пoвршинa у oквиру Гeнeрaлнoг
плaнa Шaпцa" кoje je зa пoтрeбe изрaдe плaнa изрaдиo Шумaрски фaкултeт из
Бeoгрaдa. Oстaли пoдaци су преузeти из студија и стратегија које су рађене за
подручје града а обрадиле су га стручне службе Предузећа.

Урбанистички планови и докумантација: Приликом израде Концепта Ревизије,
извршена је детаљна анализа статуса постојеће урбанистичке документације у односу
на нову законску регулативу и у односу на захтеве за израдом Ревизије ПГР. У
графичком прилогу Концепта је дата карта "Статус постојеће планске документације и
предлог подручја у којима је обавезна израда ПДР". У табели која следи се даје
преглед постојећих урбанистичких планова (на основу обавештења Одељења за
урбанизам градске управе бр. 01-134/1 oд 30.01.2015.) и њихов статус.

Табела 2: Статус постојеће планске документације и планови у изради:
Р.бр Плански документ ("Сл. лист") Статус плана
1 ДУП кoмпл. инд. стaн. блoкa «Б-1» у

МЗ Jeврeмoвa и РП «Б-1»
(19/87),
(19/90), 2002.

План се ставља ван снаге.

2 ПДР «Трг шaбaчких жртaвa»
Измена и допуна ПДР «Трг шaбaчких
жртaвa»

(16/05)
(13/11 и 20/11)

План се ставља ван снаге.

3 а РП «Кaмичaк 2» и «Кaмeњaк 1» (15/01) План се ставља ван снаге.
3 б ПДР "Кaмичaк 2 и Кaмeњaк 1" (16/05) План се ставља ван снаге.
3 в ИДПДР „Камичак 2-Камењак 1 (13/11) Примењује се.
3 РП блoкa oив. улицaмa: П.Тaсићa,

М.Oбилићa, С.Нoвaкoвићa и
Д.Вулeшeвићa

(3/2000) План се ставља ван снаге.

4а РП «Цeнтaр 2» (17/97), (22/99) План се ставља ван снаге.
4б ПДР „Центар 2-1“ (12/08) Примењуе се.
4 в Измена и допуна ПДР „Центар 2-1“ (6/10) Примењуе се.
5 ДУП «OБ-2», РП "ОБ 2" (14/94), (27/02) План се ставља ван снаге.
6 ПДР  «OБ-2» (13/11) Примењује се.
7а РП «Кaмичкa бaштa» (5/02) План се ставља ван снаге.
7б ПДР „Камичка башта-објекти управе“ (13/09) План се ставља ван снаге.
8 РП "Зaнaтски цeнтaр Тркaлиштe" (22/99) План се ставља ван снаге.
9 (2с) ДУП «Блoк Микe Грaoрa»

РП блок“Мике Граора“ у Шапцу, Изм.
и допуна ДУП-а

(22/89, 14/95)
(5/02)

План се ставља ван снаге.

10 РП «Зoркa-блoк Брaћe Срнић» (17/97) План се ставља ван снаге.
11 РП «Блoк 119» (17/97) План се ставља ван снаге.
12 а
12 б

РП блoкa oмeђeнoг улицaмa: П.
Смиљaнићa, М.Пeрићa, Првoмajскoм и
Нoвoпрoj.

(3/2000) и
(21/01)

Примењује се.

13 Измена и допуна ДУП-а „Ново гробље“
у Шапцу, РП «Нoвo грoбљe» у Шапцу

(18/83, 1/89).
(9/95)

План се ставља ван снаге.

14 РП «29. Нoвeмбaр/1» (4/97) Примењује се.
15 РП "Рeг. зaвoд зa зaштиту здрaвљa В.

Блaгojeвић"
(20/96) План се ставља ван снаге.

16 РП блoкa oмeђeнoг улицaмa: Ш.
Кoсиjeр, С. Jeвтићa, В. Штрбaчкoг  и

(3/99) План се ставља ван снаге.
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AСП «7. jули»

17 РП «Шувaкoвићeвa улицa» (9/2000) План се ставља ван снаге.
18 РП "Jeврeмoвa 1" (15/01) План се ставља ван снаге.
19 ПДР «Униoн» (22/05) Примењује се.
20 РП «Цeнтaр 6»

Измена и допуна РП „Центар 6“ у
Шапцу

(7/01)
(8/02)

План се ставља ван снаге.

21 ПДР «Цeнтaр7» (25/06) Примењује сe, осим за
кат.п.бр. 6200 КО Шабац
(објекат старе синагоге) где
се дефинише статус објекта
и површине јавне намене.

22 ПДР «Цeнтaр 1»
Измена и допуна ПДР „Центар 1“
Измена и допуна ПДР „Центар 1“

(10/04) и
(23/07)
(13/11)

План се ставља ван снаге.

23 РП «МП-5» 2002. Примењује сe.
24а ПДР «Ф-3»; Измена и допуна ПДР „Ф-

3“ са проширењем обухвата
(15/03)
(22/05)

План се ставља ван снаге.

24 б Измена и допуна ПДР „Ф 3-1“ (25/06) Примењује сe.
24 в Измена и допуна ПДР „Ф-3“ (12/08) Примењује сe.
25 ПДР «Лeтњикoвaчкa кoсa» (15/03) План се ставља ван снаге.
26 ДУП «A1 и A2» (25/86), (13/89),

(23/90), (14/95) и
(16/99)

План се ставља ван снаге.

27 ДУП «A3» (3/87) План се ставља ван снаге.
28 ДУП «МЗ Шипурскe ливaдe»

ИДДУП-а „МЗ Шипурске ливаде“
(10/81) и
(4/94)

План се ставља ван снаге.

29а ДУП «Триaнглa» (2/86) План се ставља ван снаге.
30 ПДР за део насеља Триангл (6/10) Примењује се.
31 ДУП «Триaнглa II» (14/94) План се ставља ван снаге.
32 ДУП «A4» (14/95) План се ставља ван снаге.
33 ПДР „Блoк сoлидaрнoсти (16/05) Примењује сe.
34 ПДР „Рaскрсницa Пoцeрскe улицe и

путa М -19“
(6/06) Примењује сe.

35 ПДР „Рaскрсницa VI Пукa и путa М -
19“

(6/06) Примењује сe.

36а ПДР "Сeвeрoзaпaднa рaднa зoнa" (25/06) План се ставља ван снаге

36б Измена и допуна ПДР "Сeвeрoзaпaднa
рaднa зoнa-1"

(13/11) План се ставља ван снаге.

36в ИДПДР "Сeвeрoзaпaднa рaднa зoнa" у
Шапцу – блокови С6,С9 и О3

2011 (19/11) План се ставља ван снаге.

37 ПДР "Мoст" (140/07) План се ставља ван снаге.
38 ПДР „Блок Х“ (7/08) Примењује сe.
39 ПДР Доњи шор 1 (12/08) Примењује сe.
40 ПДР Доњи шор 2; ПДР „Доњи шор

2/1“-измена и допуна ПДР „Д. шор 2“
(12/08)
2009.

Примењује сe.

41 ПДР „Доњи шор 3“ (12/08) Примењује сe.
42 ПДР „Вртић Триангл“ (12/08) Примењује сe.
43 ПДР „Краља Милана 1“ у Шапцу (13/09) План се ставља ван снаге.
44 ПДР „Ориентис“ (28/09) Примењује се.
45 ПДР подручја између обилазног пута

и улица: Гучевска, Чокешинска и
Д.Јенка; ИДПДР подручја између
обилазног пута и улица: Гучевска,
Чокешинска и Д.Јенка

(7/08)
(28/09)

Примењује се.

46 ПДР „Центар 5“ (6/10) План се ставља ван снаге.
47 ПДР „Центар 4“ (6/10) Примењује сe.
48 ПДР „Касарске ливаде“ (12/10) План се ставља ван снаге.
49 ПДР "Шабац град на Сави" (13/11) План се ставља ван снаге.
50 а ПДР „Центар 8“ у Шапцу (10/13) Примењује се.
50 б ИД ПДР „Центар 8“ у Шапцу (5/2014) Примењује се.
51 ПДР „Дом војске“ у Шапцу (21/13) План се ставља ван снаге.
62 ПДР "Стадиони" / Одлука о приступању 2009.
63 ПДР "Зорка - радна зона Исток" / Одлука о приступању 2009.
64 ПДР "Дудара" / Одлука о приступању 2009.
67 ПДР "Касарске ливаде 1" / Одлука о приступању 2014.
68 ПДР "Касарске ливаде 3" / Одлука о приступању 2014.
69 ПДР "Камичак" / Одлука о приступању 2014.
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70 ПДР "Ново гробље" / Одлука о приступању 2014.
71 ПДР "Четкара" / Одлука о приступању 2014.
72 ИД ПДР "Мост" / Одлука о приступању 2014.

Урбaнистички прojeкти кojи су били урбaнистички плaнoви у моменту израде, и
прeиспитaни су у складу са тада важећим Законом и важећи урбанистички пројекти
који су наведени у допису Одељења за урбанизам градске управе Шапца који су
задржани наведени су у поглављу: II 1.15.7. Постојећа планска и урбанистичка
документација која се примењује.

Природни услови: Територију града Шапца карактерише умерено континентална
клима. У закључку разматрања инжењерскогеолошких одлика терена може се
констатовати да је на територији града Шапца издвојено четири геотехничка рејона
(рејони су назначени на графичком прилогу) који се у основи разликују по геолошкој
грађи, морфолошким, хидрогеолошким, па и сеизмичким условима. Рејонизација је
извршена по редоследу повољности терена за изградњу, узевши у обзир све утицајне
параметре тла, стена и терена, као и опште услове изградње, заштите и експлоатације
објеката. Подручје се налази под утицајем 7-8° MCS скале (Сеизмички услови за
израду Измене и допуне ПГР "Шабац" - ревизија, достављеним од стране Републичког
сеизмолошког завода (бр. 02-668/14 од 08.01.2015.). Од минералних сировина
заступљене су резерве шљунка, песка и лесоидне глине. Енергетски ресурси су
претежно садржани у геотермалној енергији. Најзначајнији хидролошки ресурс
представља река Сава. Водопривредном основом РС («Сл.гласник РС», бр. 11/02),
подручје Мачве је означено као извориште висококвалитетних вода, за потребе
водоснабдевања ширих подручја и изградњу регионалних и међурегионалних
водоводних система. Бујице и ерозија се јављају у сливовима река Думача и Добрава
и Церског ободног канала. Укупна површина територије града Шапца угрожена
ерозијом и бујицама износи 412,5 km2. За подручје Мачве је карактеристична
дефлација. Карактеристике флоре у Мачви дефинишу шумске биљне заједнице меких
лишћара (топољаци и врбаци). Вегетација равничарских ливада и пашњака јавља се
на оцедитијим и сувљим стаништима око Дрине и Саве и доњих токова њених притока
Думаче и Добраве. Коровска вегетација се јавља у великом броју врста, на
пољопривредним површинама, дуж међа и путева. Фауна подручја је богата и
представљена кроз разнолик животињски свет, велики број птица, водоземце,
гмизавце и инсекте.

Демографски показатељи: Према урађеним проценама број становника на подручју
обухвата плана ће се смањивати а број становника имати минималан раст. Просечна
величина домаћинстава се по прорачунима задржава на око 2,67 мада се због пораста
вишка стамбених јединица може очекивати пад просечног броја домаћинстава.

Графикон 1. Кретање броја становника за насеље Шабац и Град Шабац до
2020.год на бази тренда 2002.г.-2011.г. по методи геометријске прогресије
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Графикон 2. Кретање броја домаћинстава за насеље Шабац и Град Шабац до
2020. године на бази тренда 1981. -2002. по методи геометријске прогресије
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Град Шабац 35635 37675 40303 39091 37879

1981 1991 2002 2011 2020

Постојеће грађевинско подручје насеља је дефинисано је предходним
урбанистичким плановима и oбухвaтa кaтaстaрску oпштину Шaбaц, делове
кaтaстaрских oпштина приградских нaсeљa: Мajур, Jeврeмoвaц, Пoцeрски Причинoвић
и дeлoвe К.O. сeoских нaсeљa Дрeнoвaц и Мaчвaнски Причинoвић. Укупнa пoвршинa
oбухвaћeнa грaницoм je плана је 3922 ha, штo чини 0.5% укупнe пoвршинe Града
Шaпца. Укупно подручје обухвата је планирано као грађевинско подручје.

Стамбени фонд: Према резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова
2011. године, у градском насељу Шабац се налази укупно 23.982 станова са
1.592.893m2 стамбене површине. Од укупног броја пописаних станова, број станова за
стално становање износи: 23.451. Индивидуални стандард становања према подацима
пописа 2002. износио је  22,9 m² по становнику, а 2011. је достигао 29,1 m². Највећи
број је двособних станова (42,6%), а затим гарсоњера и једнособних (26%) и
трособних (18,6%). Од укупног броја станова за стално становање 7,2% без купатила,
а 11% је без нужника.

С обзиром да је Шабац седиште административног подручја Града, службе државне
управе, администрације, и све јавне и јавне комуналне службе и предузећа су
смештени на ужој или широј територији града. Све ове службе играју значајну улогу у
задовољавању основних потреба становништва из домена јавног сектора, као што су:
уређење и опремање градског грађевинског земљишта, одржавање комуналних
објеката, градских улица и општинских путева као и осталих услуга из домена јавних и
комуналних услуга, затим 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 сл. Дисперзија објеката/јединица локалне
управе и администрације је изузетно добра и равномерно покрива читаву територију.
Од служби државне и локалне управе и администрације, раде Градска управа са својим
службама а за обављање послова задовољавања непосредних заједничких интереса
грађана, формирана је мрежа Месних заједница. У оквиру ГУ ради и Комунална
полиција. Област судских услуга покривају Основни и Виши суд Шабац, са
тужилаштвима. Од осталих републичких служби / управа, на територији обухвата
Плана (а са седиштем у граду Шапцу) раде: Управа јавних прихода ПЈ Шабац, већи
број инспекцијских служби, Пољопривредна саветодавна и стучна служба Шабац и ост.
Од специјализованих служби могу се поменути Ватрогасна јединица "Шабац" и Казнено
поправни завод.

Активности дечје заштите и предшколског васпитања, обавља Предшколска
установа "Наше дете", као једина специјалистичка установа ове врсте на читавој



ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА -

- 10 -

територији града Шапца. Капацитет установе је око 1960 деце узраста од 1-6,5 година
у целодневном боравку и 1230 места у припремном школском програму. Укупан број
објеката у обухвату Плана је 11.

Постојећу мрежу објеката основног образовања карактерише укупно 7 матичних
школа и једно издвојено одељење. По просторном размештају 5 матичних школа се
налази у централног градској зони, једно издвојено одељење у насељу Касарске
ливаде. Имајући у виду делове града у којима се налазе, број и капацитети издвојених
одељења је задовољавајући. На подручју Плана постоји 8 средњих школа. Једна од
школа покрива подручје општег образовања (Шабачка гимназија), а остале су средње
стручне школе са различитим подручјима рада. Све заједно нуде близу 80 различиних
образовних профила. У оквиру Средње пољопривредне школе постоји Дом ученика,
који пружа комплетан смештај за око 70 корисника и дугогодишњим пуним
искоришћењем постојећих капацитета. Више стручно образовање (трогодишње
струковне студије), обављају Виша пољопривредна школа, Виша школа за образовање
васпитача и Виша техничка школа.

Примарну здравствену заштиту обавља Дом здравља Шабац са својим пунктовима,
који су размештеним у скоро свим насељима на територији Града и најгушћом мрежом
у обухвату Плана. Дом здравља Шабац је једина установа примарне здравствене
заштите на читавој територији Града Шапца, смештен је у центру града и располаже
капацитетом oд oкo 6000m2 на комплексу величине око 13000m2. Укупни просторни
капацитет здравствених станица је око 1135m2. Специјализована здравствена
заштита је на нивоу Опште болнице и њених специјалистичких служби, која покрива и
рубна подручја суседних општина. Општа болница Шабац са површином комплекса од
око 56000m2 и корисном површином у објектима од близу 27000m2, 26 служби
задовољава потребе. У саставу Опште болнице је и стационар са близу 700 постеља и
дневна болница (40m2). Снабдевање лековима, санитетским и другим материјалом,
обавља Апотекарска установа Шабац, преко својих јединица у центру града (4
апотеке).

Службу ветеринарске медицине, односно пружање услуга амбулантног лечења и
теренског рада, на територији Града Шапца, обавља 6 Ветеринарских станица, са
својих 26 Ветеринарских амбуланти и 12 самосталних Ветеринарских амбуланти.

Институције културе у обухвату Плана су: Библиотека шабачка, Народни музеј
Шабац, Шабачко позориште, Културни центар и Међуопштински историјски архив
Шабац. Сви ови објекти су у централној градској зони. У граду Шапцу раде три
галерије: Галерија народног музеја, Галерија културног центра и Галерија - хол
Библиотеке шабачке..

Верски објекти: У граду Шапцу је седиште Шабачке епархије. Мрежа објеката
православне цркве је изузетно добро развијена и у даљој експанзији, а један од
узрока и даљи услов развоја је изузетно културно, историјско и верско-духовно
наслеђе овог краја. Црква Св. Апостола Петра и Павла је утврђено НКД. Римокатоличка
црква (жупска црква београдске надбискупије) окупља вернике из Шапца и суседних
општина (Лозница, Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Љубовија и Мали
Зворник). Од објеката осталих верских заједница постоји само гасулхана (капела), која
задовољава потребе верника мухамеданске вероисповести.

Социјалну заштиту обављају: Центар за социјални рад, ОО Црвеног крста,
Национална служба за запошљавање, Републички завод за здравствено осигурање и
Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање (Геронтолошки центар је ван
обухвата Плана). Дом за децу и омладину са аутизмом и менталном ретардацијом,
“Кућа добре воље”, ради као установа у оквиру Центра за социјални рад и заједно за
Стационаром за аутистичну децу и омладину у Земуну, представља једину установу ове
врсте у Републици Србији. Дом је изграђен у насељу Касарске ливаде, капацитета 70
корисника. Са Центром за социјални рад и Предшколском установом “Наше дете”, ОО
Црвеног крста учествује у програму Народне кухиње. Према подацима добијених од
надлежних служби, општа слика указује на лоше стање социјалне развијености и
поред изузетно доброг рада постојећих социјалних служби. У условима социјалне
заосталости уочено је повећање броја лица са социјалним потребама (лица угрожена
породичном ситуацијом, лица са поремећајем у понашању, старих особа, деце са
функционалним сметњама и сл.).
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Jaвно информисање је на читавој територији на задовољавајућем нивоу и
функционише као део приватног предузетништва. Најсвесвестраније јавно
информисање пружаjу “Глас Подриња“ а.д. Шабац, Радио Шабац и ТВ Шабац. “Радио
Ас“ емитује сопствени радио и тв-програмом. Од радио станица постоје још “Радио
скала“, “Цер“ и “Глас цркве“. Новинско издаваштво је такође на задовољавајућем
нивоу, тако да  осим “Гласа Подриња“, излазе и листови “Подрињске новине“,
“Огласник“, “Спорт у Подрињу“ (недељни листови, са тиражом до 1000 примерака).
Издаваштвом се баве и издавачка кућа Епархије шабачке - “Глас цркве“ и Библиотека
шабачка.

Спорт и рекреација: Провером димензионисања потребних капацитета преко
стандарда, долази се до закључка да постојећи објекти спорта и рекреације, само
делимично задовољавају потребе корисника и да треба обезбедити још око 100 hа уз
обавезно побољшавање услова коришћења постојећих објеката. Спортске клубове и
удружења Шапцу окупља Спортски савез Града Шапца са око 130 спортских клубова, 5
спортских друштава и 6 спортских савеза. У Граду Шапцу регистровано је око 8000
спортиста, који се такмиче у 28 спортских грана. Од удружења постоје и: Ловачко
удружење, Риболовачко удружење, Шах клуб Шабац и Планинарско-смучарска друштва.
Поред спортских активности заступљени су и различити видови рекреације, од којих су
свакако најзначајнији спортови и рекреација на води. У односу на својински статус,
спортско-рекреативним површинама које имају јавни карактер располаже град Шабац
(градски стадион, базен у изградњи, игралишта у склопу јавних површина стамбеног
блока и др.), на територији Плана постоје и спортско-рекреативне површине на осталом
земљишту а које употпуњују комплетну спортско-рекреативну функцију (тениски терени
на локацији према парк-шуми Мали забран, Касарске ливаде, градски парк и сл.).
Постојећи капацитети дечјих игралишта, ни изблиза не задовољавају стандард а
додатни проблем је неодговарајући просторни распоред.

Комунални објекти и комплекси: У обухвату Плана постоји неколико пијаца:
Градска тржница, “Камичак“, “Стадион“, “Живинарник“ и Кванташка пијаца
(привремена локација). Пијаце су добро уређене, све имају део са наткривеним
тезгама, а њихов просторни распоред је задовољавајући. Укупна површина простора
постојећих пијаца је око 21000m2. Постоји само једна сточна пијаца у самом Шапцу
(“Бандера“) и планирано је њено измештање. У Шапцу постоје три градска гробља, од
којих су два старија (“Доњошорско“ и “Камичко“) и једно ново гробље (на
Летњиковачкој коси), са укупном површином од око 12ha. Поред хришћанског дела на
Камичком гробљу налази се и муслиманско гробље са муслиманским верским објектом
Гасулханом (капелом) која је релативно скоро изграђена. У близини Новог моста се
налази Јеврејско гробље које је утврђено НКД. Планирано је проширење гробља на
Летњиковцу, као практично, јединог активног гробља. У западном делу града у
комуналној зони, у близини расадника и изворишта “Мали забран”, почела је
реализација савременог прихватилишта за напуштене псе. Планирани капацитет је
око 150 паса (око 200 m2), а од планиране три, реализована је само прва фаза-
боксови прихватилишта. Комунални отпад града Шапца се одвози на депонију Јарак
(на територији града Сремске Митровице), која заједно са трансфер станицом у Шапцу,
чини део регионалног система Срем-Мачва.

Привредне потенцијале овог подручја чине радне зоне: "Север", "Исток", "Запад",
"Југ", радна зона уз обилазни пут и појединачни локалитети који су дисперзивно
размештени у граду. Индустрија је заступљена у зонама "Север", "Исток" и "Југ" и оне
представљају најзначајнији привредни потенцијал, док су у осталима развијене
претежно комерцијалне и терцијарне делатности. Шaбaц нe прeдстaвљa aтрaктивaн
лoкaлитeт зa дужe зaдржaвaњe туристa aли знaчajaн пoтeнциjaл прeдстaвљajу:
културнo-истoриjскo нaслeђe (Шaбaчкa тврђaвa, врeдни oбjeкти грaдскe aрхитeктурe и
др.), трaдициoнaлнe туристичкo-културнe и спoртскe мaнифeстaциje (Мeђунaрoдни
пливaчки мaрaтoн, Чивиjaдa, Шaбaчки вaшaр и др.).

Саобраћајна инфраструктура: Катeгoризациjа пoстojeћe уличнe мрeжe je
извршeна прeма Гeнeралнoм плану Шапца. Oкoсницу уличнe мрeжe Шапца чине
градске магистрале, пoтeзи  државних  путева  I Б  реда бр. 26 (М-19) Oбрeнoвац -
Шабац – Лoзница (обилазни пут у  Шапцу) и I Б реда  бр. 21 (М-21) Нoви сад – Шабац
– Ваљeвo кojи сe пoклапа са улицама Jeврejском  и Хаjдук Вeљкoвом у  Шапцу.
Градске саобраћајнице, слeдeћe пo рангу у катeгoризациjи градскe уличнe мрeжe, чине
делови деоница државних путева II А и Б реда и њихови продужеци (број 324, број
137, број 322 и број 124). Затeчeна изграђeна градска структура каo и нeмoгућнoст
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грађeвинских интeрвeнциjа и интeнзиван раст индивидуалнe мoтoризациje учинили су
да Шабац прeдставља град са присутним прoблeмима oдвиjања саoбраћаjа каo
пoслeдицe прoблeма паркирања. У пoстojeћeм стању, такoрeћи, нe пoстojи
бициклистичка инфраструктура. У граду постоји јавни превоз путника који није на
задовољавајућем нивоу. Постојећа аутобуска станица је мешовитог типа (приградског
и међуградског) карактера). Има 31 наткривених перона од којих се 18 користе за
међуградски саобраћај а 13 за приградски и међумесни и 5 долазних перона на
отвореном. На подручју Плана утврђено је 18 такси стајалишта са укупно 107 такси
места на њима. Са становишта потреба корисника и очекиваног повећања степена
моторизације може се оценити да је капацитет постојећих станица за погонско гориво
на територији Плана задовољавајући. Железничку инфраструктуру чине:
једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Рума – Шабац - Распутница
Доња Борина – Државна граница; железничка станица Шабац која има шест станичних,
један магацински, истоварни, воћарски и ложионички колосек као и индустријске
коолосеке „Зорка“, „Силос“ и „Воћар“, отворена је за превоз путника и ствари; путни
прелази. Пруга је у веома лошем стању па су уведена стална ограничења брзине
возова што повећава време путовања. Према класификацији пловних путева на Сави
односно Одлуци број 19/08 Савске комисије, међународни пловни пут на подручју
израде плана   одговара категорији пловног пута III. Предметна деоница реке Саве се
одликује малим пловидбеним дубинама на којој се при неповољним хидролошким
условима пловидба одвија у отежаним условима због чега пловни пут на предметној
деоници и одговара категорији пловног пута III. У радној зoни "Исток" се налази
пoстojeћe пристаништe "Зoркe". Градска пeкара пoсeдуje пристаништe за свoje пoтрeбe
кoje сe трeнутнo нe кoристи. Нa пoдручjу oбухвaтa плaнa не постоји изграђена
инфраструктура ваздушног саобраћаја. Изградња спортско - пољопривредног
аеродрома у индустријској зони Шапца је планирана Регионалним планом а та
могућност је дефинисана и ПДР "Северозападна радна зона".

Водоводни систем: ЈКП "Водовод - Шабац", основано је 1937. године и основна
делатност му је производња и дистрибуција воде за пиће, одвођење отпадних вода и
одржавање водоводне и канализационе мреже. Систем за снабдевање водом Шапца и
приградских насеља има два изворишта питке воде: „Мали Забран" (у обухвату
Ревизије ПГР) и извориште „Табановић“ (ван обухвата). Систем за снабдевање водом
града Шапца функционише сада тако да се снабдевање санитарном водом обавља се
са извришта „Табановић“ а извориште „Мали Забран“ служи за покривање вршне
потрошње. Изворишта су потпуно опремљена и задовољавају потребе.

Канализациони систем: Сакупљање и евакуација санитарно-фекалних,
атмосферских и индустријских отпадних вода  врши се канаизационим системом, који
се састоји из два подсистема: општи канализациони систем, заступљен у старом
градској језгу, између реке Саве и Церског ободног канала  (у  целости  је у обухвату
плана) и сепаратни канализациони систем, који је заступљен у радној зони "Север",
насељима Касарске Ливаде и Летњиковачка Коса (у обухвату плана и у приградским
насељима која су ван обухвата плана). Сакупљање и евакуација технолошких
отпадних вода у оквиру граница плана, обавља се у градску канализациону мрежу уз
претходно пречишћавање или  без њега, осим  из радне зоне "Исток", из које се
технолошке отпадне воде посебном киселом и и базном канализацијом директно
испуштају у реку Саву, без претходог пречишћавања. У границама плана се налази 13
канализационих црпних станица. Централно постројење за пречишћавање отпадних
вода (ЦППОВ) површине око 5ha је у изградњи, у оквиру радне зоне "Исток".

Водопривредна инфраструктура: У циљу заштите од великих вода реке Саве,
изграђен је одбрамбени насип дуж обале  који према Оперативном плану за одбрану од
поплава  припада Одбрамбеом сектору IV на Водном подручју „Сава“, који обухвата
десну обалу р. Саве од ушћа реке Вукодраж (р. km 63+000) до ушћа реке Дрине у
Саву (р. km 177+000), затим десну обалу р. Дрине (р. км 0+000 до р.km 18+000), као
и реке Добраву и Думачу и Церски ободни канал са притокама. Брањено подручје
обухвата Мачву, Посаво-Тамнаву и Поцерину. Површина брањеног подручја је око
30.000 hа, а простире се на територији пет општина: Шабац, Сремска Митровица,
Богатић, Лозница и Владимирци. У обухвату плана су  присутни: Калиновачки слив,
Доњемачвански слив, Средњемачвански слив, Шабачки слив и Слив Церског ободног
канала и слив реке Думаче и приказани су на плану водопривредних објеката. У
границама плана се  налазе и регулисани природни водотоци: поток Мутник, део
речице Камичак и река Сава. Река Сава је реципијен свих природних и вештачких
водотока у границама предмет
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Електроенергетика: На простору обухвата Плана функционишу два електренергетска
система за снабдевање потрошача ел. енергијом. Први систем је четворонапонски
110/35/10/0,4kV, други је тронапонски 110/20/0,4kV. Надлежно електродистрибутивно
предузеће – Електродистрибуција Шабац у складу са својим плановима развоја и у
складу са важећим урбанистичким плановима реализује прелазак са четворонапонског
систе на тронапонски систем 110/20/0,4kV. Постепено се укидају напонски нивои 35kV
и 10kV. Пренос ел.енергије од електроенергетског постројења  220/110кV "Шабац 3"
крајњих потрошача реализује се путем: далековода (надземни) и подземних
електроенергетских кабловских водова: 110,35,20,10kV и 0,4kV (ниско-напонска
мрежа), као и трафо-станица 110/35kV, 110/20kV, 35/10kV, 20/0,4kV и 10/0,4kV.

Топлификација: Даљинским системом грејања ЈКП "Топлана – Шабац" загрева се око
352.000,0 m2 стамбеног простора и 102.500 m2 пословног простора, укупно 454.500 m2

у зонама градског центра и вишепородичног становања у Шапцу. Снaбдeвaњe
тoплoтнoм eнeргиjoм рeaлизуje сe путeм Тoплaнe “Тркaлиштe” и  Тoплaнe “Бeнскa
Бaрa", кao и прeкo двe лoкaлнe кoтлaрницe у грaду.

Гасификација: У југозападном делу обухвата (преко обилазног пута), 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 бара, АNSI
300. Гaсификaциja Града je зaпoчeлa 1988. гoдинe, кaдa je први пут пуштeн прирoдни
гaс у топлани "Тркалиште". Систем је данас практично изграђен и функционалан
укупно у обухвату плана, осим у Северозападној радној зони (изградња у току), на
деловима МЗ Шипурске Ливаде и МЗ Јевремове преко обилазног пута.

Електронске комуникације: Глaвнa цeнтрaлa (ГЦ) "ШAБAЦ" смeштeнa je у
oдгoвaрajућeм, наменском oбjeкту у центру града. Централа је дигитална, типа EWSD
капацитета 14440 прикључака. Аналогна централа М10Ц је демонтирана. Разделник је
капацитета 22850 прикључака. Реон комутације ГЦ је простор између Обилазног пута,
границе КО Мајур и реке Саве, на коме су два истурена степена ("Светогорска" и
"Шипурске Ливаде") и три мултисервисна приступна уређаја МСАН ("Чавић 1" и "Чавић
2") и МСАН "Триангла". Обухват плана генералне регулације, осим главном централом,
покривен је са три аутоматске телефонске централе: "Поцерски Причиновић", "29.
новембар" и "Мајур". Присутни су сва три оператера мобилне телефоније. Кабловски
дистрибутивни систем је изграђен у обухвату плана осим у Северозападној радној
зони. У Градској управи, при Одсеку за информатику формирана је Група за ГИС.
Електронска управа града је функционална код изавања извода из матичних књига и
личних докумената.

Зелене површине јавне намене: Зелене површине на подручју обухвата Плана
заузимају површину од 483.43.57 hа, односно 307.66.53 ха заштитног зеленила,  и
175.77.04 hа јавних зелених површина-паркови, скверови, шумске површине у
градском ткиву. Површине на којима се налазе паркови и скверови заузимају
површину од 7.92.70 hа што износи 1,5 m2/стан. На целокупној градској територији не
постоји јединствен систем међусобно повезаних градских и приградских зелених
површина. Посебно је наглашена њихова уситњеност.

Градитељско наслеђе: Према евиденцији надлежног Завода за заштиту споменика
културе "Ваљево", на територији плана постоји: 17 утврђених непокретних културних
добара, 3 у поступку проглашења, 3 у поступку израде предлога, 46 вредних објеката
архитектонског наслеђа и 20 археолошких локалитета. Списак се налази у
документацији плана. Осим поменутих објеката на територији града постоје и
меморијална места и спомен обележја која чине културно и историјско наслеђе града.

Природна добра: На територији коју обухвата план постоји једно заштићено
природно добро: Споменик природе Стабло липе у Шапцу. Сава са приобалним
појасом у природном и блиско природном стању је међународни еколошки коридор, а
водотоци и канали са приобаљима у природном и блиско природном стању, влажна
станишта и предеони елементи у агроекосистему (шумске површине, шумарци, групе
стабала, међе, живице, кошанице) у обухвату плана имају улогу еколошких коридора
еколошке мреже Србије. У обухвату Плана нема подручја у поступку заштите,
евидентираних природних добара и утврђених еколошки значајних подручја
еколошке мреже.
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Животна средина: Ревизијом плана се неће вршити значајна промена намене
површина већ само усаглашавање техничких и урбанистичких параметара, тако да
обрађивач плана неће излазити из оквира стратешки дефинисаних утицаја на животну
средину, утврђених Генералним планом. Зaштитa живoтнe срeдинe пoдрaзумeвa
пoштoвaњe свих oпштих мeрa зaштитe живoтнe срeдинe и прирoдe кao и свих
тeхничкo-тeхнoлoшких мeрa и прoписa утврђeних пoзитивнoм зaкoнскoм рeгулaтивoм и
услoвимa нaдлeжних oргaнa. У тoм смислу су зa изрaду плaнa, у дeлу зaштитe живoтнe
срeдинe, кoришћeни услoви и дoкумeнти кojи у тoм кoнтeксту имajу нajвeћи знaчaj нa
oгрaничaвaje aктивнoсти у oквиру пoсмaтрaнoг. У тoм кoнтeксту мeрe зaштитe живoтнe
срeдинe су усмeрeнe нa зaштиту oснoвних чинилaцa живoтнe срeдинe (вoдe, вaздухa и
зeмљиштa), штo je у фaзи изрaдe Извeштaja стрaтeшкe прoцeнe за Генерални план,
утицaлo нa oпрeдeљeњe зa избoр рeлeвaнтних пoкaзaтeљa (индикaтoрa).
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Генерални план Шапца који је плански основ за израду планова генералне регулације,
кoнципирaо је своје генералне циљеве тaкo дa створи плански основ да град oствaри
свojу улoгу у сoпствeнoм и ширeм oкружeњу тaкo штo ћe сe рaзиjaти у срeдњeeврoпски
грaд oптимaлнe вeличинe, кojи ћe искoристити свe прeднoсти свoгa пoлoжaja,
рaзвиjaти трaдициoнaлнe врeднoсти и при тoмe пoштoвaти сaврeмeнe принципe
рaзвoja. У oквиру Србиje, трeбa дa рaзвиja oнe сaдржaje кojимa ћe oбeзбeдити улoгу
рeгиoнaлнoг / националног цeнтрa. Тaкaв рaзвoj je мoгућe oствaрити нa принципимa
oдрживoг рaзвoja кojи пoдрaзумeвa усaглaшeн eкoнoмски, сoциjaлни и прoстoрни
рaзвoj и смaњeњe кoнфликaтa измeђу укупнoг рaстa и квaлитeтa, oднoснo културe
живљeњa кojи сe изрaжaвa крoз: oчувaњe свих нeoбнoвљивих рeсурсa, дeфинисaњe
грaницa прoстoрнe eкспaнзиje, трeтмaн грaђeвинскoг зeмљиштa кao нajзнaчajниjeг
рeсурсa, рaциoнaлнoст њeгoвoг кoришћeњa уз увaжaвaњe рaзнoврснoсти у oблицимa
кoришћeњa; рaзвoj eкoлoшких и eнeргeтски eфикaсних систeмa, рeкoнструкциjу,
рeвитaлизaциjу и дeцeнтрaлизaциjу приврeдe; eкoлoшкe критeриjумe кojи пoстajу
oснoв плaнирaњa и рaзвoja прирoднe и укупнe живoтнe срeдинe; урбaну мeмoриjу кoja
пoдрaзумeвa oчувaњe идeнтитeтa и нeгу спeцифичнoсти кoje грaд прeдстaвљa.

Стратешки циљeви сe сaстoje у фoрмирaњу грaдa кao: aдминистрaтивнoг срeдиштa
(зa Мaчвaнски oкруг); приврeднoг срeдиштa (мaксимaлнo кoристeћи гeoгрaфски
пoлoжaj и истoриjски рaзвoj); oбрaзoвнoг срeдиштa (висoкoшкoлскoг и
срeдњeшкoлскoг, oбзирoм нa чињeницу дa сe тeхнoлoшки рaзвoj услoвљaвa
oбрaзoвнoм структурoм стaнoвништвa); здрaвствeнoг срeдиштa (oбзирoм дa грaду
грaвитирa стaнoвништвo oкoлних oпштинa oбзирoм нa прoстoрнe и стручнe кaпaцитeтe
здрaвствeнe зaштитe); културнoг срeдиштa (oбзирoм нa бoгaту истoриjску трaдициjу и
мрeжу културних дeлaтнoсти); сaoбрaћajнo трaнспoртнoг и путничкoг срeдиштa
(oбзирoм нa гeoгрaфски пoлoжaj и мoгућнoст кoришћeњa свих врстa сaoбрaћaja).

Општи циљеви: стварање услова за сврсисходно коришћење подручја насеља на
основама одрживог развоја уз свођење могућих сукоба у простору на најмању могућу
меру; заштита и унапређење стања животне средине; смањење просторних
ограничења за развој насеља и спречавање нелегалне градње; развој и надоградња
система инфраструктуре и јавних служби; унапређење квалитета живљења и
задовољавање потреба становника и посетилаца подручја подизањем нивоа
опремљености; стварање веће привлачности простора и насеља како за живот, тако и
за подстицај привредног развоја, покретање општег економског развоја стварањем
јасних и економски повољних услова за привређивање и стварање добити; побољшање
социјалног и демографског развоја; унапређење елемената урбане структуре уз
поштовање традиционалних образаца грађење датог подручја; надгледање развоја.

Посебни циљеви и задаци су утврђени кроз захтеве локалне самоуправе: израда
пречишћеног текстуални део плана и графичких прилога са уграђеним свим изменама
и допунама, у циљу поједностављења примене плана; дефинисање зона за израду
планова детаљне регулације; преиспитивање обавезе израде урбанистичких пројеката
у зонама у којма је њихова израда условљена; тамо где је израда урбанистичких
пројеката условљена, размотити могућност да се за реконструкцију објеката не
израђују, односно да се у радним зонама не израђују за поједине врсте објеката;
размотрити обавезу израде урбанистичких пројеката у заједничким двориштима;
размотрити оправданост намене ниских густина становања у улицама: В. Ј.
Стојићевића, Краља Милутина, Поцерска, 6. Пука, Проте Смиљанића (од ул. Ћирила и
Методија до Норвешке), десна страна Улице Јанка Веселиновића (између две кружне
раскрснице), Краља Милана (од ул. Маре. Л. Јелесић до Јарачких жртава); дефинисати
спратност у поменутим улицама П+2+Пк; ускладити спратност објеката са обе стране
улице Јове Курсуле; Правилима грађења: преиспитати дефинисане урбанистичке
параметре по зонама, недвосмислено утврдити могућност изградње других објеката на
парцелама; јасно дефинисати типологију и волумене објеката пословних објеката у
стамбеним зонама; појаснити терминологију која се односи на структуру објекта код
одређивања максималног броја стамбених јединица; појаснити појам зидане ограде,
односно, јасно дефинисати услове за изградњу; омогућити изградњу више подземних

II ПЛАНСКИ ДЕО

II 1.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

II.1 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
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етажа у објектима; дефинисати услове за постављање соларних панела; Koриговати
начин одређивања максималног броја стамбених јединица у зонама средњих густина
насељености; Размотрити дефинисану намену у зони изворишта "Мали забран",
односно, намену ускладити са условима надлежног предузећа; Јасно дефинисати
намене површина по зонама; размотрити намену пумпних станица у случајевима када
планирано није реализовано или када исте престану са радом; Размотрити могућност
да се у оквиру блокова који су претежно реализовани по предходно важећем
урбанистичком плану, утврде услови за дању изградњу који ће бити у складу са
условима тог плана; Условити да се за недостајуће услове примењује важећи
правилник; Преиспитати услове који су дефинисани ПГР а односе се на списак објеката
вредне градске архитектуре и амбијенталних зона које су утврђене ван услова које је
утврдио надлежни Завод за заштиту споменика културе "Ваљево"; извршити измену
коридора индустријских колосека у радној зони "Север", Преиспитати намене
површина: ван снаге ставити ИДПДР "Северозападна радна зона" - измена 1, и на том
подручју извршити пренамену простора; преиспитати намену блока у Кајмакчаланској
улици (локација "Стара Јела"); извршити пренамену простора у зони СРЦ "Зорка -
друштвени стандард" - комплекс бившег ЈКП "Стари град" и штампарије; извршити
пренамену простора на локацији "Дом војске"; размотрити дефинисане намене у
оквиру комплекса "Аутобуска станица" обзиром на нерешене имовинске односе;
размотрити могућност утврђивања компатибилних намена на локацији "Сајам";
Размотрити, односно укинути обавезност статуса површине јавне намене за поједине
комплексе (Дом војске, централна кухиња, ЈП за управљање грађ. земљиштем и сл.);
укинути обавезност спратности у "Камичкој башти"; повећати зону становања средњих
густина у МЗ Жика Поповић; размотрити захтев за повећање спратности у Ул. С.
Новаковића; укинути обавезност формирања пословног простора у приземљима
централне зоне; Променити спратност у Церској улици и параметре изграђености;
дефинисање измена на гасоводној мрежи; разматрање захтева за измештање
железничке станице и формирање "Сава парка"; сагледати могућност да се до израде
ПГР, омогући изградња на парцелама уз утврђену регулацију.

Укупно подручје обухвата је планирано као грађевинско подручје у складу са
предходно донетим урбанистичким плановима и катастарским стањем, те се исто
Ревизијом не мења. Постојеће и планирано грађевинско подручје је приказано на
графичком прилогу. Анализом постојећег стања изграђености, закључено је да
грађевинско подручје у обухвату плана превазилази реалне потребе становништва, а
до проширења обухвата је дошло због изградње северо-западне радне зоне у којој је
земљиште у својини Града (Мајур, Дреновац и М. Причиновић), односно због потребе
проширења гробља (Јевремовац и П. Причиновић). У oквиру грaђeвинскoг подручја je
јасно издиференцирана oснoвнa пoдeлa зeмљиштa  нa површине јавне намене и остале
површине. Површине јавне намене чинe: сaoбрaћajнe пoвршинe, јaвнe службе и
објекти, јaвнe зeлeнe пoвршинe, приoбaљe и вoдeнe пoвршинe (вoдoприврeднa
зeмљиштa) и пoвршинe зa спoрт и рeкрeaциjу у jaвнoj упoтрeби.

Опис границе грађевинског подручја:

Граница полази од тромеђе К.О. Шабац, К.О. Мишар и К.О. Јеленча до реке Саве,
наставља границом К.О. Шабац и К.О. Јеленча, затим границом К.О. Шабац и К.О. П.
Причиновић, улази у К.О. П. Причиновић где иде границом к.п. 1941 (пут), 1967, 1968,
1970, 1973, 1992, улази у К.О. Јевремовац где иде границом к.п. 889 (пут), 885, затим
наставља границом К.О. Шабац и К.О. Јевремовац, затим границом К.О. Шабац и К.О.
Маови, па иде границом К.О. Шабац и К.О. Богосавац, иде границом К.О. Шабац и К.О.
Мајур, затим улази у К.О. Мајур, иде границом к.п.3337/119, 3337/118, 3337/142,
3337/167, 3337/21, 2656/1 (пут), 3337/28, 3337/146, 3337/136, 3337/134, сече
к.п.3337/137, иде границом К.О. Шабац и К.О. Мајур, улази у К.О. Мајур, иде границом
к.п.2645/1 (ул. Табановачка), 3903/1, 3905, 3900, затим наставља границом К.О.
Шабац и К.О. Мајур, иде границом К.О. Шабац и К.О. Табановић, иде границом К.О.
Шабац и К.О. М. Причиновић, улази у К.О. М.Причиновић, иде границом к.п. 4030,
улази у К.О. Дреновац, иде границом к.п. 5900, 5901, 5902, 5911, 5912/2, 5912/1,
5484/4, 5816/7, сече к.п. 5931 и 6084, наставља границом к.п. 6084 (река Сава) до

II 1.2. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ, НАМЕНА ПОВРШИНА, ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ И БИЛАНСИ ПОВРШИНА

II 1.2.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
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границе са К.О. Кленак (Општина Рума), наставља границом К.О. М. Причиновић и К.О.
Кленак, затим иде границом К.О. Шабац и К.О. Кленак, иде границом К.О. Шабац и
К.О. Мишар, реком Савом све до тромеђе К.О. Шабац, К.О. Мишар и К.О. Јеленча.

Табела 3. Преглед површина катастарских општина обухваћених планом
Кaтaстaрскa oпштинa пoвршинa К.O. (ha) Пoвршинa oбухвaћeнa

плaнoм (ha)
Шaбaц (цела) 3088.75.84 3088.75.84
Дрeнoвaц (део) 4218.64.97 220.20.26
М. Причинoвић (део) 2726.99.93 285.40.49
Мајур (део) 2027.46.32 295.02.20
Јевремовац (део) 963.10.22 13.78.47
П.Причиновић (део) 479.26.08 18.43.90
Укупнo 13704.23.36 3921.61.16

Планом је извршена основна подела на осам просторних целина а целине на блокове.
Намене површина су дефинисане као доминантне намене простора по блоковима.

Доминантне намене су разврстане на типичне градске зоне (ТГЗ) а у оквиру типичних
градских зона постоји више подзона:

 ТГЗ Централне насељске функције (мултифункционалне и зоне мешовите
намене)

 ТГЗ Становање
 ТГЗ Пословање
 ТГЗ Спортско рекреативне површине
 ТГЗ Зелене површине
 ТГЗ Комуналне делатности
 Остале зоне (као посебни објекти/површине или у оквиру доминантних

намена).

У билансу површина су наведене површине за блокове за које је плански
основ Ревизија ПГР.

Намена површина унутар блокова/зона на којима се примењују планови
детаљне регулације се не дефинише графичким прилогом Ревизије, већ се ти
планови примењују у потпуности. У случају измене и допуне тих планова, текстуалним
делом плана се дају усмеравајуће одредбе.

Намена површина унутар блокова/зона за која су планови детаљне
регулације у поступку израде (донете одлуке о приступању) се не дефинише
графичким прилогом Ревизије, већ се тим плановима дефинише доминантна намена у
складу са планом по којем су започети, односно у складу са Ревизијом ПГР која је
преузела доминантне намене и навела их у текстуалном делу плана, са усмеревајућим
одредбама.

Намена површина унутар блокова/зона за која је утврђена обавезна израда
планова детаљне регулације се не дефинише графичким прилогом Ревизије, већ се
доминантне намене дефинишу текстуалним делом плана и усмеревајућим одредбама.

Табела 4: Биланси површина карактеристичних зона
Типична
градска
целина; зона

Намена површина Површина (приближно)
ha %

ТГЗ Централне насељске функције
Ц1 Зона градског центра / /
Ц2 Зона насељског центра / /

ТГЗ Становање
С1, С1+ Градске стамбене и опште зоне већих густина 30,44 0,77

С2 Опште стамбене и мешовите зоне у насељима
средњих густина

76,64 1,95

С3, С4, С5 Зоне ретких насеља и породичне изградње: 432,03 10,8
ТГЗ Пословање

РзИ радна зона "Исток" / /
РзС радна зона "Север" 633,16 16,14
РзЗ радна зона "Запад" 41,24 1,05

II 1.2.2. НАМЕНА ПОВРШИНА
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РзЈ радна зона "Југ" 29,45 0,75
Рз1 радна зона поред државних путних праваца 37,39 0,95
Рз2 радна зона унутар доминантно стамбених зона 94,11 2,4
РзТ радне зоне специфичних објеката и комплекса / /

ТГЗ Комуналне делатности
К1 Гробље 12,44 0,32
К2 Трансфер станица / /
К3 ППОВ / /
К4 Извориште 15,9 0,4
К5 Пијаце, вашариште, сајам 0,46 0,01
К6 расадник 2,9 0,007
К7 прихватилиште за псе 1,8 0,05
К8 гробље кућних љубимаца / /
К9 јавни тоалет 0,023 0,001

К10 топлана и котларнице 0,66 0,02
ТГЗ Спортско рекреативне површине

СРЦ спортско рекреативни центри са комерцијалним
делатностима

10,7 0,27

СРП спортско рекреативне површине јавне намене 66,75 1,7
СРК купалишта и плаже / /

СРПо остале спортско рекреативне површине / /
ТГЗ Зелене површине

ГП градски паркови и скверови 33,21 0,85
ГПС "Сава парк" / /
ЗП зелене површине / /
Ш шуме, градске шуме, заштитно зеленило 262,98 6,71

Површине осталих зона
О предшколска заштита и образовање 46,48 1,18
З здравство 7,37 0,19

СЦ социјалне потребе / /
В верски објекти 12,8 0,33
Т туристичко угоститељски садржаји 0,7 0,02

ЈО, ЈП објекти и површине јавне намене (ЛСУ и ДО) 26,07 0,66
ПН посебна намена 48,26 1,23
ВП водотокови, приобаље и каналска мрежа 118,77 3,02
ПЗ неизграђено земљиште (пољопривредно, остало) 735,9 18,76
ЦП центар за унапређење пољопривреде 49,91 1,27

И објекти, мреже и коридори инфраструктуре / /
Површине обухваћене важећим ПДР и плановима у изради 369,27 9,41
Површине за које је обавезна израда ПДР 723,79 18,45
Укупно, обухват плана: 3921.61.16 100%

Ревизијом ПГР се дефинишу следеће површине јавне намене:
 Површине и објекти управе и јавних служби: републичке и општинске службе и

објекти, судови, позориште, Културни центар, библиотека, музеј и друге
културне установе, војни објекти и комплекси, службе министарства
унутрашњих послова, затвор, образовни објекти под ингеренцијом
Министарства просвете, објекти социјалне заштите, здравства и сл.

 саобраћајни инфраструктурни системи (сви видови саобраћајне
инфраструктуре); пешачке површине јавне намене (тргови, скверови),

 Комунални инфраструктурни објекти, комплекси и мреже;
 Зелене површине јавне намене (паркови, скверови, унутар блоковско зеленило

и сл);
 Водене површине - водопривредно земљиште,
 Спортско рекреативне површине јавне намене.

Детаљном анализом постојећег стања свих насељских функција, несумњиво је
утврђено да је један од највећих недостатака мањак површина јавне намене,
првенствено зелених површина и централних насељских функција ван целине ужег
градског центра, што је установљено и стратешким одредбама генералног плана.

Графичким прилогом бр. 12 "План намене површина јавне намене" су дефинисане
површине јавне намене. Објекти и комплекси јавних предузећа су наведени у
билансима као површине јавне намене али у складу са законским одредбама, могу да
се трансформишу у друге облике својине. Објекти и површине јавне намене се израдом

II 1.2.3. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
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планова детаљне регулације могу формирати и на земљишту које није означено као
површина јавне намене.

Ревизијом ПГР су дефинисане следеће просторне целине (ПЦ):
 ПЦ I - Ужи центар: Блокови 1-42 у најужем градском центру у којима је

приоритет заштита културно историјског наслеђа. У већини улица унутар ове
целине се дефинише висинска регулација. Грађевинске линије објеката се
најчешће поклапају са регулационим линијама. Блокови су претежно покривени
плановима детаљне регулације или су реализовани у складу са урбанистичким
плановима, односно, условљава се израда нових планова детаљне регулације.
Карактеристична је по испреплетаности различитих намена са становањем, при
чему доминирају објекти и површине јавне намене, са великим бројем објеката
под заштитом.

 ПЦ II - Шири центар: Блокови 43-118 који непосредно тангирају најужи
градски центар. У улицама које представљају главне пешачке комуникације са
центром, дефинише се висинска регулација. Грађевинске линије објеката се
најчешће поклапају са регулационим линијама. Блокови су претежно покривени
плановима детаљне регулације или су реализовани у складу са урбанистичким
плановима. Карактеристична је по испреплетаности различитих намена чему
доминирају објекти и површине становања, са одређеним бројем објеката под
заштитом.

 ПЦ III - Градски полупрстен: Блокови 119-362 који радијално тангирају
блокове градског центра. Блокови су претежно изграђени са предходно
донетим урбанистичким плановима. Доминира намена становања и то: опште
стамбене и мешовите зоне у насељима средњих густина и зоне ретких насеља и
породичне изградње, са различитим типовима становања. Уз сабирне
саобраћајнице се издиференцирала зона вишепородичних објеката док је
унутар блокова доминантна изградња једнопородичних објеката на парцелама
оптималне величине за градско подручје. У оквиру зоне постоје и већи
комплекси комуналних намена, спорта и рекреације и сл.

 ПЦ IV - Сава: Блокови 119-362 су блокови који се налазе између подручја
градског центра и реке Саве.  Осим уског подручја око тврђаве које је уређено
као зона спорта и рекреације, остало земљиште је претежно неуређено и
неизграђено. Ревизијом ПГР се дефинишу услови за трансформацију целе зоне
у зону градског парка "Сава парк" и проширење на терене који се налазе у ПЦ
VII Север ("Сава парк" обухвата подручје приобаља од Кочиног канала до
Новог моста).

 ПЦ V - Исток: Блокови 377-392 се претежно налазе у оквиру радне зоне
"Исток" у којој је доминантна индустријска производња (хемијска индустрија).
Поред индустријске производње заступљене су и друге радне функције и
комуналне услуге. Претежно се ради о "браунфилд" и "грејфилд" локацијама.
Минимално је учешће становања.

 ПЦ VI - Запад: Блокови 393-415 се налазе у радној зони "Запад", на подручју
између обилазног пута и радне зоне "Север" која је претежно неизграђена
("гриннфилд" локације). Намене површина у одређеном броју блокова се
дефинишу уз поштовање строгих услова санитарне зоне заштите изворишта
"Мали забран".

 ПЦ VII - Север: Блокови 416-480 се претежно налазе у оквиру радне зоне
"Север" у којој је доминантна индустријска производња (прехрамбена
индустрија). Поред индустријске производње заступљене су и друге радне
функције, претежно у контакт зонама са постојећим становањем које је
затечено и периферно заступљено. Претежно се ради о "гринфилд" локацијама.
Део зоне уз приобаље се трансформише у зону градског парка "Сава парк".

 ПЦ VIII - Југ: Блокови 481-623 се налазе на градском подручју јужно од
Церског ободног канала. Доминира намена становања и то зоне ретких насеља
и породичне изградње, са различитим типовима становања. У оквиру зоне
постоје и већи комплекси радних функција (радна зона "Југ"), комуналних
намена (Летњиковачко гробље), зеленила, спорта и рекреације (Велики
забран, Летњиковачка шума) и сл.

II 1.3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА
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Ревизијом ПГР је извршена подела на типичне градске зоне и подзоне.

ТГЗ Централне насељске функције (мултифункционалне и зоне мешовите
намене):

 Ц1: Зона градског центра. Зону чине претежно блокови унутар ПЦ1.
Карактеристична је по испреплетаности различитих намена са становањем, при
чему доминирају објекти и површине јавне намене, са великим бројем објеката
под заштитом.  Подразумева се, али не условљава, пословање у приземљима
скоро свих објеката. Функције на парцелама се морају посматрати свеукупно,
узимајући у обзир честе промене намена и њихову међусобну компатибилност.

 Ц2: Зона насељског центра. Зону чине блокови постојећих насељских центара
чија је реализација започета у складу са планском документацијом али због
промена законских прописа, није довршена.

ТГЗ Становање:
1. Градске стамбене и опште зоне већих густина

 С 1: Максимална спратност објеката је шест надземних етажа
 С1+: Максимална спратност објеката је шест надземних етажа и више.

2. Опште стамбене и мешовите зоне у насељима средњих густина
 С 2: Максимална спратност до 4 надземне етаже

3. Зоне ретких насеља и породичне изградње:
 С 3:

- С3/1 Максимална спратност до 1 надземне етаже са максимално 1
стамбеном јединицом

- С3/2 Максимална спратност до 2 надземне етаже са максимално 2 стамбене
јединице

- С3/3 Максимална спратност до 3 надземне етаже са максимално 3 стамбене
јединицом

- С3/4 Максимална спратност до 4 надземне етаже са максимално 6
стамбених јединица.

 С4: породично становање изразито ниских густина становања (подзоне
руралног и резиденцијалног становања). Максимална спратност до три
надземне етаже са максимално две стамбене јединице.

 С5: породично становање социјално угрожених категорија становништва.

ТГЗ Пословање:
 РзИ: радна зона "Исток". Зону чини доминантно индустријска производња и то,

доминантно хемијска индустрија, мали производни погони, производно
занатство).

 РзС: радна зона "Север". Зону чини доминантно индустријска производња,
претежно прехрамбена индустрија, мали производни погони, производно
занатство).

 РзЗ: радна зона "Запад". Зону чине доминантно комерцијалне услуге, сајам,
пијаце, спорт и рекреација. Услови у овој зони се дефинишу првенстевно у
односу на услове заштите изворишта.

 РзЈ: радна зона "Југ". Зону чини индустријска производња, доминантно
металопрерађивачка индустрија, дистрибуција електричне енергије, мали
производни погони и производно занатство, објекти инфраструктуре, објекти
спорта и рекреације.

 Рз1: радна зона поред државних путних праваца. Зону чине мали производни
погони, производно занатство, терцијарне делатности, комерцијалне
делатности. Развој зоне је плански усмерен предходно донетим урбанистичким
плановима.

 Рз2: радна зона унутар доминантно стамбених зона. Зону чине објекти
производног занатства ограничене или уникатне производње, терцијарне и
комерцијалне делатности; занатски центри са или без становања.

 РзТ: радне зоне специфичних објеката и комплекса. Зону чине путнички и
робни терминали: пристаниште, марина, аутобуска станица, железничка
станица.

II 1.3.1. ПОДЕЛА НА ЗОНЕ У ОКВИРУ ЦЕЛИНА
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ТГЗ Комуналне делатности
 К 1: гробље
 К 2: трансфер станица
 К 3: постројење за пречишћавање отпадних вода
 К 4: извориште
 К 5: пијаце, вашариште, сајам
 К 6: расадник
 К 7: прихватилиште (азил за псе)
 К 8: гробље кућних љубимаца
 К9: јавни тоалет
 К 10 Топлана и котларнице.

ТГЗ Спортско рекреативне површине
 СРЦ: спортско рекреативни центри са комерцијалним делатностима
 СРП: спортско рекреативне површине јавне намене
 СРК: купалишта и плаже
 СРПо: остале спортско рекреативне површине

ТГЗ Зелене површине
 ГП: Градски паркови и скверови
 ГПС: "Сава парк"
 ЗП: зелена површина
 Ш: шуме, градске шуме, заштитно зеленило

Остале зоне (као посебни објекти / површине или у оквиру доминантних
зона):

 О: Образовање: Подцелине ОП: Предшколско образовање; ОО: Основно
образовање; ОС: Средњешколско образовање; ОВ: Високошколско
образовање. Зона обухвата постојеће објекте и комплексе, односно
подразумева се изградња ових објеката у свим другим зонама.

 З: објекти здравства. Зона обухвата постојеће објекте и комплексе, односно
подразумева се изградња ових објеката у свим другим зонама.

 СЦ: социјалне потребе
 В: зона верских објеката. Зона обухвата постојеће објекте и комплексе,

односно подразумева се изградња ових објеката у свим другим зонама.
 Т: зона туристичко угоститељских садржаја (туристичко-угоститељски објекти,

бањски и спа центри и др.). Зона обухвата постојеће објекте и комплексе,
односно подразумева се изградња ових објеката у свим другим зонама.

 ЈО, ЈП: зона објеката и површина јавне намене (објекти државних органа,
објекти локалне самоуправе и др.). Јавни објекти су дефинисани на основу
постојећег стања али се не подразумева да није могућа трансформација
власништва у складу са законом (приватизација јавних предузећа и сл.).
Такође, објекти и површине јавне намене могу постојати и на земљишту које
није означено као површина јавне намене.

 ПН: посебна намена: војни комплекси
 ВП: водотокови, приобаље, каналска мрежа,
 ПЗ: неизграђено земљиште (пољопривредно, остало)
 ЦП: центар за унапређење пољопривреде
 И: зона објеката, мрежа и коридора инфраструктуре (саобраћајне површине,

електроенергетске мреже и објекти, релејни и антенски стубови, хидролошке и
противградне станице, мерно регулационе станице, трафо станице, црпне
станице, пумпне станице и др.).

И0 - путна инфраструктура, саобраћајне петље и раскрснице
И1 - пумпне станица
И2 - мернорегулационе станице
И3 - трафо станице
И4 - телефонске централе
И5 - Хидролошке станице
И6 - релејни и антенски стубови
И7 - црпне станице
И8 - заштитни ее коридор
И9 - заштитни гасни коридор
И10 - железничка станица; железничка инфраструктура и заштитни
железнички коридори
И 11 - јавни паркинг
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И 12 - обалоутврде, мостови
И 13 - водоторањ.

Доминантна намена површина је дефинисана на графичком прилогу, по
карактеристичним урбанистичким блоковима и посебним поглављем текстуалног дела
плана II 2.4. Посебна правила уређења и грађења по блоковима са усмеравајућим
одредбама, који даје одреднице за доминантне и компатибилне намене, за сваки блок
посебно.

Од укупно 21.168 станова за стално становање у насељу Шабац, највећи број је
двособних станова - 8586 (42,6%), а затим гарсоњера и једнособних-5250 (26%) и
трособних-3750 (18,6%).

Табела 5: Станови без одговарајућих инсталација и помоћних просторија

Насеље Укупно Станови без инсталација Станови без помоћних
просторија*

Водовода* Електричне
струје

купатила нужника

Шабац 20168 790 64 1457 2226
*Напомена: Односи се на посебне инсталације и просторије у стану; Напомена2: подаци за Попис из
2011.године још увек нису обрађени, па су коришћени подаци из Пописа 2002.године; Извор: Попис
становништва, домаћинстава и станова 2002., Књига 2, Станови, Врста својина и опремљеност, подаци по
насељима, Београд, 2004.;

Један од показатеља квалитета стамбеног фонда је опремљеност одговарајућим
инсталацијама и помоћним просторијама. На основу статистичких података може се
закључити да је квалитет стамбеног фонда у погледу опремљености  задовољавајући.
Ипак, треба узети у обзир да је од укупног броја станова за стално становање 7,2% без
купатила, а чак 11% је без нужника, те у овом сегменту треба радити на побољшању.

Табела 6: Однос бр. станова и бр. домаћинстава и просечан бр. лица по стану
2002. и 2011.

Насеље 2002 2011
Број
станова

*Број
Домаћинст.

Суфицит/
дефицит

Бр.лица
по ст.

Број
станова

Број
домаћинст.

Суфицит/
дефицит

Бр.лица
по ст.

Шабац 20168 19585 +583 2,7 23451 19623 + 3828 2,3
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2002., Књига 1, Станови, Врста својина и опремљеност,
подаци по насељима, Београд, 2004.; Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002., Књига 10,
Упоредни преглед, домаћинства - 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991. и 2002., станови - 1971, 1981, 1991. и
2002., подаци по насељима, Београд, 2004.

Квантитативни дефицит или суфицит станова једнак је најмање разлици између броја
станова и броја домаћинстава. Из приложене табеле се види да у насељу Шабац
постоји суфицит станова током оба посматрана пописа.  Просечан број лица по стану
се смањио 2011. године у односу на 2002. и износи 2,3 лица по стану.

Изградња станова која се планира Ревизијом ПГР је подржана захтевом тржишта које је
базирано на очекиваној потражњи станова секундарног становања (станови за
повремено становање, издавање и сл.) и очекиваном повећању броја домаћинстава као
последице смањења броја чланова по домаћинству.

Основна карактеристика овог дела јавног сектора је концентрација јавних, комуналних
служби и служби државне управе у центру (граду Шапцу), које својим радом покривају
не само подручје обухвата плана, већ и читаву територију административне јединице.
Просторни размештај функција је приказан на графичком прилогу "Јавне и комуналне
службе и објекти; објекти у општој употреби; природна добра; непокретна културна
добра".

Прoстoрним плaнoм РС дaтe су прeпoрукe зa oргaнизaциjу jaвних служби прeмa
хиjeрaрхиjскoм нивoу нaсeљa, а у складу са важећим законима. У општинским
центрима је обавезно следеће: цeнтaр зa сoциjaлни рaд, oснoвнo oбрaзoвaњe, дoм
здрaвљa, aпoтeкe, библиoтeкa, дoм културe, дoм oмлaдинe, нaрoдни унивeрзитeт,

II 1.5. ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ И ОБЈЕКТИ ОПШТЕГ/ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

II 1.4. СТАНОВАЊЕ
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инфoрмaтичкe дeлaтнoсти и кoмуникaциje, oтвoрeни и зaтвoрeни (пoкривeни) oбjeкти
физичкe културe. Пoжeљнo је: дoмoви зa смeштaј  дeцe бeз рoдитeљскoг стaрaњa, зa
лицa сa функциoнaлним и мeнтaлним смeтњaмa, зa стaрa лицa, срeдњe, вишe, и висoкo
oбрaзoвaњe, oпштa бoлницa, цeнтри зa рeхaбилитaциjу и спeциjaлизoвaнa лeчeњa,
диспaнзeр мeдицинe рaдa, вeтeринaрскa стaницa, музej, гaлeриja, пoзoриштe, мaњи
спoртскo-рeкрeaтивни цeнтри.

С обзиром да је Шабац седиште административног подручја Града, службе државне
управе, администрације, и све јавне и јавне комуналне службе и предузећа су
смештени на ужој или широј територији града. Све ове службе играју значајну улогу у
задовољавању основних потреба становништва из домена јавног сектора. Дисперзија
објеката/јединица локалне управе и администрације је изузетно добра и равномерно
покрива читаву територију.

Ревизијом ПГР су дефинисани услови за уређење локације и изградњу објеката
полицијске управе на локацији у Камичкој башти. Измештањем полицијске управе на
нову локацију, у граду ће се ослободити више објеката који могу променити намену. На
истој локацији се налази и површина намењена изградњи објекта правосуђа и
површина на којој се могу драдити други објекти државне управе и локалне
самоуправе, у складу са потребама.

Објекти посебне намене се користе у складу са условима надлежног министарства. У
случају трансформације власништва над земљиштем и објектима, на појединим
локацијама је утврђена нова доминантна намена површина.

Ватрогасни дом је могуће изместити на нову, адекватнију локацију. Ревизијом ПГР
локација није дефинисана али се може накнадно дефинисати у некој од радних зона.
Ватрогасна станица у оквиру комплекса "Зорка" може функционисати као објекат јавне
намене.

Према резултатима пописа из 2011.год. на нивоу града Шапца, број деце предшколског
узраста био је 3290, што је чинило око 6,1% укупне популације територије у обухвату
Плана. Број предшколске деце је око 48%. То указује на потребу фомирања гушће
мреже објеката, који се на територији обухвата Плана користе за ове потребе.

За тренутне потребе града Шапца, укључујући и број деце која чекају на смештај у
целодневном боравку, недостаје нешто мање од трећине капацитета. За норматив од
6,5-7,5m2 бгп/детету, 25-30m2 отвореног простора/детету од чега минимално 3m2

травнате површине/детету и пројекцији развоја становништва за Планом предвиђени
временски период, треба обезбедити још око 2.800m2 простора у објектима и око
25.000m2 површине комплекса. Иако је у току благи тренд смањења броја становника,
проценат деце обухваћен овим видом социјалне заштите је у благом порасту, с тим да
је повећан број захтева за смештај деце у централним градским зонама, док на осталим
деловима територије број захтева стагнира или се смањује.

Обзиром да на територији градског центра нема слободних локација за изградњу ових
објеката, предлог је да се ови објекти изграде на подручјима на којима су предвиђени
урбанистичким плановима: у Камичкој башти и у Касарским ливадама. Објекти ове
намене се могу градити у свим другим градским зонама у граду а препорука је да се
предвиди локација у "Сава парку" као локацији која је најближа централном градском
подручју.

По резултатима пописа из 2011. популација старосне групе од 7-15 година, на нивоу
града Шапца износила је 4.367 деце (око 8,1%), при чему је забележен пад од 0,7% у
односу на предходни период. Према прикупљеним подацима и разматрајући пројекцију
развоја становништва до краја планског хоризонта, процена је да ће укупан број

II 1.5.2. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

II 1.5.3. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

II 1.5.1. ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ, ДРЖАВНА УПРАВА, ГРАДСКА
УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА
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становника и даље опадати, па је оправдано претпоставити и пад учешћа ове старосне
групе пало на испод 8,0% од укупног броја становника посматраног подручја.

Према доступним подацима проценат деце сва обухваћене основним образовањем је
између 86-90%. а укупан број ученика основних школа, на територији обухвата Плана
је око 4.000 (или чак 40% од укупног броја популације 7-15 год. читавог
Града/општине Шабац). Мрежа је прилично сведена, са релативно великим бројем
ученика/школи (570, не рачунајући специјалну школу), а свака матична школа у граду
Шапцу, опслужује просечно око 7.700 становника. Укупна изграђена површина
објеката у функцији наставе у основним школама, износи око 15.000m2, што је
просечно изграђеног простора 3,81 m2/ученику, а површине комплекса су укупно око
63000m2, односно 15,96 m2/ученику. Ако се подаци о величини постојећих простора у
школама и школских комплекса, упореде са уобичајно коришћеним параметрима за
димензионисање (8-10m2/уч. изграђеног простора и 25-30m2/уч. слободних површина;
за рад у две смене параметри се удвостручују), може се закључити да постојећи
капацитети не задовољавају стандард (постојеће изграђене површине/објекти чине
приближно половину потребних, а недостаје и око 39.000m2 школских комплекса).

Иако услови рада у матичним школама не заостају за просечним стандардима
школовања у републици и округу, школе немају довољно радног простора (према
постојећем стању у шабачким школама величина простора се креће од 3,85-4,54
m2/уч.), неке фискултурне захтевају детаљну адаптацију и реконструкцију, школска
дворишта углавном имају потребне терене за мале спортове, али нису довољно
уређена или нису довољног капацитета итд.

Ревизијом ПГР није планирана изградња нових школа али је њихова изградња
дозвољена у оквиру стамбених зона.

Према резултатима пописа из 2002.год. на нивоу Града, укупан број деце
средњошколског узраста је 8.410, а на новоу града, тј. у обухвату Плана, 3.896).
Попис из 2011.године бележи релативно велики пад популације ове старосне групе (од
7,1% из 2002. на 5,4% 2011. што износи чак 24%).

Према подацима за школску 2014-2015, на нивоу  Града, средњошколским
образовањем је обухваћено око 5.500 ученика, што представља близу 88,0% од укупне
популације 15-19 г. Укупна површина школског простора у школама је око 32.000m2,
а све школе раде у две смене. За нормативе од 10-12m2/уч. изграђеног простора, 15-
30m2/уч. слободних површина и напомену да се за рад у две смене параметри се
удвостручују, може се закључити да недостаје између 1/2 и 1/3 потребног школског
простора, а величина школског комплекса само условно задовољава стандард (у
прорачуну су изведене просечне величине корисне и слободне површине/уч.).

Иако је проценат деце одговарајућег узраста са средњим образовањем већи од оног из
предходне пописне године, број ђака у средњим школа се константно смањује. Према
прикупљеним подацима и разматрајући пројекцију развоја становништва, процена је
да ће учешће ове старосне групе наставити тренд пада, и до испод 5% од укупног
броја становника посматраног подручја.

Објекти за потребе вишег образовања не подлежу стриктним нормативима за
димензионисање простора али је евидентно да је расположиви простор недовољан и за
постојећи и за пројектован број студената.

Ревизијом ПГР није планирана изградња нових школа и ученичких домова али је
њихова изградња дозвољена у оквиру стамбених зона. Посебно је потребно
подстакнути делатност вишег и високог образовања које представља потенцијал за
развој и других делатности на територији града.

Постојећа просторна дистрибуција и капацитет објеката, је у скоро свим сегментина
здравствене заштите условно речено, на задовољавајућем нивоу. Ако се изврши
провера једног од најчешћих норматива рационалног функционисања (за сваку
здравствену станицу и амбуланту, потребно је минимално 1.500 здравствених картона-

II 1.5.4. СРЕДЊОШКОЛСКО И ВИШЕ ОБРАЗОВАЊЕ

II 1.5.5. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И АПОТЕКАРСКЕ УСЛУГЕ



ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА -

- 25 -

пацијената), може се закључити да су капацитети здравства на територији града
Шапца максимално искоришћени, чему доприноси и даљи све већи притисак на
централне примарне и специјалистичке здравствене заштите са осталог дела
територије Града/општине. Провером просторних капацитета здравствене заштите
преко стандарда, долази се до закључка да постојећи капацитети само условно
задовољавају потребе становника, како на нивоу примарне, тако и на нивоу
специјалистичке здравствене заштите. Осим простора проблем је и недовољан број
лекара, пре свега на нивоу примарне здравствене заштите.

За разлику од објеката примарне здравствене заштите, мрежа објеката апотекарских
јединица практично и не постоји, тако да се јавља велика диспропорција у
обслужености и доступности између централне градске и осталог дела територије.
Поред изразито неповољне диспозиције пунктова, ни просторни капацитети
(укључујући и капацитете у приватном сектору), не задовољавају потребе, тако да
недостаје већи део потребног простора.

Ревизијом ПГР није посебно планирана изградња објеката ове намене али је њихова
изградња дозвољена у оквиру стамбених и радних зона, као и зона спорта и
рекреације. Посебно треба подстаћи изградњу бањских/велнес центара уз могућност
коришћења термо-минералних вода којих има на овом подручју.

Просторни распоред објеката ветеринарске медицине повољан, а укупни просторни
капацитет мреже задовољава потребе и обезбеђује приближно једнак ниво
доступности и услуга свим корисницима.

Ревизијом ПГР није посебно планирана изградња објеката ове намене али је њихова
изградња дозвољена у оквиру стамбених и радних зона.

Укупна површина објекта културе у граду Шапцу, која се стално или повремено
наменски користи, износи око 6.100m2, што чини 0,11m2/становнику централне
градске територије). Ако се узму у обзир важећи параметри за димензионисање, може
се закључити да постојећи капацитети не задовољавају стандард, чак ни уз услов
наменског коришћења и да недостаје приближно око 1.700m2 простора за ове сврхе.
Нарочито је уочљив недостатак наменског галеријског простора.

Ревизијом ПГР није посебно планирана изградња објеката ове намене али је њихова
изградња дозвољена у оквиру централних и стамбених зона.

На територији обухвата Плана, јавно информисање и издаваштво су, условно на
задовољавајућем нивоу. Изградња објеката ове намене се Планом не ограничава и
зависи искључиво од услова тржишта.

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

Православна црква, која је у проценту верника најзаступљенија (95,83%), исказала је
своје потребе за површином објеката од 0,1m2/вернику гравитационог подручја
парохијске општине и величином парцеле – порте, од 0,3-0,5 m2/вернику). Мрежа ових
објеката је на читавој територији општине изузетно добро развијена и у даљој
експанзији, а један од узрока и даљи услов развоја је изузетно културно, историјско и
верско-духовно наслеђе овог краја. Црква Св. Апостола Петра и Павла је утврђено
НКД.

Римокатоличка црква (жупска црква београдске надбискупије) окупља вернике из
Шапца и суседних општина (Лозница, Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ,
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Љубовија и Мали Зворник). Од објеката осталих верских заједница постоји само
гасулхана (капела), која задовољава потребе верника мухамеданске вероисповести.
Обзиром на исказане проценте заступљености верника римокатоличке и мухамеданске
вероисповести, према резултатима пописа из 2011. (остале хришћанске вероисповести
- 0,334%, мухамеданска- 0,656%, што укупно чини око укупно 1% популације),
објекти својим просторним капацитетима у потпуности задовољавају потребе.

Даља изградња верских објеката се због значаја за становништво подручја не
ограничава Планом уколико се ради о објектима традиционалних верских заједница и
уколико њихов број и величина одговарају нормативима које пропише надлежно
Министарство. Уколико нема дефинисаних норматива, примењују се нормативи који се
примењују за објекте православних објеката, максимално увећаних за 30%. Обзиром
да је број припадника православне вероисповести доминантан, без обзира на
норматив, треба допустити изградњу ових објеката обзиром на константан пораст
старог становништва и ограничене могућности њиховог кретања.

Ревизијом ПГР су дефинисане две локације за изградњу нових објеката православних
цркви: у Камичкој башти и испред Камичког гробља јер је приметан недостатак тих
објеката у западном делу града. Такође, планом је предвиђено формирање спортско-
рекреативног и верског центра на подручју насеља Касарске ливаде (земљиште СПЦ).

Верски објекти могу уз основну функцију пружати и услуге културно образовних
програма и услуга социјалног старања за становнике у својим срединама (хуманитарне
и донаторске добровољне активности и сл.).

Верски објекти који не припадају традиционалним верским заједницама, нису
третирани Планом. Њихова изградња и коришћење се регулишу позитивним законским
прописима.

Према подацима добијених од надлежних служби, општа слика указује на лоше стање
социјалне развијености и поред изузетно доброг рада постојећих социјалних служби.
У условима социјалне заосталости уочено је повећање броја лица са социјалним
потребама (лица угрожена породичном ситуацијом, лица са поремећајем у понашању,
старих особа, деце са функционалним сметњама и сл.). Ако се томе дода све
присутнији тренд даљег “старења становништва“ (према попису из 2011. у граду
Шапцу, укупан проценат становника између 60-80 година и преко је 21,4%, а на
територији Града/општине Шабац износи 22,1%, што чини значајно повећање у односу
на попис из 2002. када је тај проценат износио 18,5%, одн. 20,6%), може се очекивати
нужност пораста социјалних давања. Досадашњи недостатак или неефикасно трошење
социјалног капитала, мора бити превазиђено или бар ублажено пре свега на
институционалном нивоу. То значи дефинисање конкретних и транспарентних
социјалних програма, са јасним приоритетима и стриктном динамиком реализације.
Приоритет свакако треба дати програмима бриге о старим лицима, а решења тражити
било у формирању нових прихватилишта за стара лица (окружни или регионални
геронтолошки центри), или развијањем ван институционалних облика заштите
(задржавање старих особа у кућном окружењу уз добру организацију пружања услуга
као што су редовни обиласци теренских здравствених и геронто-служби, кућна нега,
дистрибуција оброка, помоћ у кући и сл.), уз укључивање ванинситуционалних
друштвених формација - млади, добровољци и сл. Неки од ових програма су већ у
реализацији, што свакако говори у прилог позитивном помаку у решавању социјалних
проблема становништва.

Изградња објеката ове намене се Планом не ограничава и зависи искључиво од
могућности државне и локалне управе. Препоручује се изградња ових објеката у
оквиру стамбених зона. Препорука је да се за један геронтолошки центар предвиди
локација у "Сава парку".

Провером димензионисања потребних капацитета преко стандарда, долази се до
закључка да постојећи објекти спорта и рекреације, само делимично задовољавају

II 1.5.9. ОБЈЕКТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

II 1.5.10. ОБЈЕКТИ СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ



ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА -

- 27 -

потребе корисника и да треба обезбедити још око 10.000m2 простора општеградских
стадиона, око 30.000m2 у спортским халама и пливалиштима и око 16.000м2 терена, уз
обавезно побољшавање услова коришћења постојећих објеката.

Постојећи капацитети дечјих игралишта, ни изблиза не задовољавају стандард (2- 5m2

/дет, и 0,15 - 0,5m2 /становн.), а додатни проблем је неодговарајући просторни
распоред, одн. њихова недовољна заступљеност у градском центру, где су с обзиром
на густине становања најпотребнији.

Ревизијом ПГР је посебно подстакнуто формирање спортско-рекреативних комплекса и
изградња различитих објеката физичке културе у јавном и приватном власништву
(претежно у целинама "Запад" и "Југ").

Највећа интервенција у простору се заснива на формирању комплекса "Сава парк" у
целинама "Сава" и "Север". У оквиру комплекса који ће захватити површину од око 294
hа. У оквиру комплекса постоје предуслови да се направе капитални спортски објекти
типа градског стадиона  као и већи број затворених и отворених спортских терена и
базена. Посебно треба подстаћи могућност коришћења термо-минералних вода којих
има на овом подручју. Детаљнији садржај парка се даје у другим поглављима плана.

Град Шабац има изузетно повољан распоред комуналних објеката, а све значајнијим
улагањима у овај сектор, ниво опремљености и услуга је све бољи.

Пијаце су добро уређене, све имају део са наткривеним тезгама, а њихов просторни
распоред је задовољавајући. Ревизијом ПГР је планирана изградња нове зелене пијаце
на подручју МЗ Летњиковац (целина "Југ") и измештање кванташке, бувље, сточне и
ауто пијаце на локацију у целини "Запад". У исту зону је планирано и измештање
вашаришта. Комплекс пијаца и сајамског комплекса у целини "Запад" подразумева
јединствен начин уређења локације при чему се њихове функције и потребе
(првенствено за паркинг простором), могу обједињавати. Није забрањено формирање и
других зелених пијаца, првенствено у зонама секундарних насељских центара.

На постојећим гробљима: Камичком, Доњошорском и Муслиманском, сахрањивање се
може обављати у складу са расположивим капацитетима и законом дефинисаним
условима. Јеврејско гробље је меморијално гробље без могућности сахрањивања.
Практично, једино активно гробље на којем је несметано могуће сахрањивање јесте
Летњиковачко гробље (целина "Југ") за које је предвиђено проширење у складу са
прорачунима за период од наредних 30-40 година.

У близини расадника и изворишта “Мали забран”, почела је реализација савременог
прихватилишта за напуштене псе. Планирани капацитет је око 150 паса (око 200
m2), а од планиране три, реализована је само прва фаза- боксови прихватилишта. У
наредним фазама планирано је проширење капацитета боксова и изградња
ветеринарске амбуланте са операционом салом и магацински простор. Објекти
прихватилишта за псе се могу формирати и у другим зонама сем стамбених (препорука
је да то буду радне зоне и зелени заштитни коридори). Непосредно уз границу гробља
на Летњиковцу се планира и локација за сахрањивање кућних љубимаца.

Привремена депонија на Дудари је током 2014. године затворена. Уједно је почела и
њена санација, која као почетну фазу предвиђа насипање и озелењавање, а касније и
постављање био-трнова за прикупљање гасова из земље као и размештање горионика
за њихово сагоревање. Коначно, цео простор Дударе треба да се приведе намени
парка и да се укључи у зону "Сава парк". Комунални отпад се одвози на регионалну
депонију "Срем-Мачва" у С. Митровици. Трансфер станица која се налази у целини
"Исток" је саставни део функције одвожења на регионалну депонију са капацитетом од
29.000 t отпада /год. и 6.000 t/год. рециклажног отпада. Ревизијом ПГР нису
дефинисане локације рециклажних дворишта али се у контролисаним условима
подстиче њихово формирање у радним зонама, првенствено у циљу смањења количина
отпада, рециклаже и коначно, системске заштите животне средине. Под контролисаним
условима се подразумевају услови у којима рециклажна дворишта забрањена у радној
зони "Запад" а у зони "Север" је дозвољено прикупљање и рециклажа само оних
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сировина које не могу имати штетне утицаје на земљиште и ваздух, односно на
функције изворишта "Табановић" и прехрамбену индустрију као доминантну у зони.

Остали комунални објекти (изворишта, објекти водоснабдевања и одвођења
отпадних вода, електрорнергетски објекти и др) су разматрани кроз посебна поглавља
Плана.

Развој привреде ће се заснивати на: компаративним предностима локалне средине
тржишним принципима и начелима одрживог развоја; рационалнијем коришћењу
развојних, природних, створених и демографских потенцијала, којима подручје
општине располаже; подстицање развоја приватног предузетништва, које треба да
омогући запошљавање незапослених, а својом флексибилношћу и могућношћу
разноврсне производње, у складу са захтевима тржишта, може да буде носилац
техничко-технолошког прогреса; развој индустрије ће се заснивати на гринфилд и
браунфилд инвестицијама, локалним ресурсима, захтевима тржишта, увођењу нових
производних програма, виших фаза прераде и већем степену финализације сопствених
производа, а размештај на поштовању локационих техно-економских захтева
индустрије и еколошких капацитета простора.

У пoстojeћoj прoстoрнoj структури индустриje грaда Шапца, јасно се издвајају радне
зоне.

Индустриjскe (приврeднe) зoнe:
 Радна зона "Север", удaљeнa oд цeнтрa грaдa 5 km, oд aутoпутa Бeoгрaд-Зaгрeб

(E70) 20 km, ДП I 19 (26) (Бeoгрaд-Oбрeнoвaц-Шaбaц-Лoзницa-Мaли Звoрник)
5 км, ДП I 21 (Нoви Сaд-Румa-Шaбaц-Вaљeвo-Ужицe) 6 km, жeлeзничкe стaницe
5 km, рeчнoг пристaништa 7 km. Oбухвaтa пoвршину oд 600 ha сa висoким
врeднoстимa тeхнoeкoнoмских и прoстoрних кaрaктeристикa будући дa имa oд
кoмунaлнe инфрaструктурe: прилaзни пут, висoкo нaпoнску eлeктрoнску мрeжу,
вoдoвoд, кaнaлизaциjу, гaс и тeлeфoн. Рaспoлoживo зeмљиштe у oвoj рaднoj
зoни oбeзбeђуje дугoрoчнe пoтрeбe, зa дaљe ширeњe индустриje и сличних
приврeдних дeлaтнoсти и 5.000-6.000 нoвих рaдних мeстa. Доминантна је
прехрамбена индустрија али су дозвољене и друге намене које не угрожавају
извориште "Табановић" (шира зона заштите), доминантну намену и затечено
становање. Хемијска индустрија и други облици и капацитети прераде и
складиштења хемијских производа су најстроже забрањени.

 Радна зона "Исток" сe нaлaзи нa 98. km плoвнoг путa рeкe Сaвe, нa прaвцу ДП I
19 (26) и ДП I 21. Истoчнa зoнa je пoвeзaнa у мрeжу Жeлeзницa Србиje
индустриjским кoлoсeкoм у дужини oд 3.000m. У oквиру Истoчнe зoнe сe нaлaзи
A.Д. «Слoбoднa зoнa», кoja сe прoстирe нa пoвршини oд 46 ha, oд чeгa je oкo 31
ha слoбoднo зa дaвaњe у зaкуп и у оквиру које је планирана изградња
међународне луке. Истoчнa зoнa je доминантно вeзaнa зa хемијску индустрију.
Oвa зoнa је кoмплeтнo инфрaструктурнo oпрeмљeна, изузeв гасом. Дозвољавају
се и друге намене које могу да трпе утицаје хемијске индустрије. Прехрамбена
индустрија је најстроже забрањена.

 Радна зона "Југ" се налази између Церског ободног канала и насеља
Јевремовац, на површини од око 10 hа и у њој се налазе: Електродистрибуција
Шабац, металопрерађивачки погони, производња алата, машина и уређаја сл,
обрада дрвета и сл. Дозвољене су и друге намене, осим хемијске индустрије и
складиштења хемијских производа.

Пojeдинaчни индустриjски лoкaлитeти у диспрeзиjи
Пojeдинaчни индустриjски лoкaлитeти у грaду су из oблaсти прoизвoдњe тeкстилa и
тeкстилних прoизвoдa, прeрaдe кoжe и прoизвoдa oд кoжe, издaвaштвa, прoизвoдњe
прeхрaмбeних прoизвoдa) и задржавају са на својим локацијама у капацитету који не
може вршити штетне утицаје на околину, првенствено на функцију становања.

Осим индустријских комплекса који представљају најзначајнији привредни потенцијал
Града, у подручју градског насеља се налази и више радних зона у којима се
обављају комерцијалне услуге, производња на нивоу малих производних и занатских
погона и сл.

 Радна зона "Запад": Зона се налази на атрактивном месту и протеже се од
саобраћајне петље "Воћњак" до радне зоне "Север". Услови за изградњу у овој

II 1.5.12. ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ТУРИЗАМ
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зони су рестриктивни обзиром да се налази уз заштитну зону изворишта "Мали
забран".

 Радна зона дуж ДП I 19 (26), почев од Новог моста на Сави до изласка из
грађевинског подручја насеља Мајур. Зона се развијала у складу са
урбанистичким плановима који су донети за то подручје. Највећи проблем у
функционисању зоне је нереализована секундарна саобраћајница и самим тим,
непрописно постављање улаза и излаза на државни пут. У зони су смештени
претежно објекти сервиса, услужног занатства, бензинске пумпе, мањи
производни погони и други комерцијални садржаји.

Осим поменутих локација које се јасно издвајају у зоне, у оквиру обухвата плана
постоје изграђени производни и комерцијални садржаји у стамбеним зонама или
непосредно уз њих, на појединачним парцелама. Ревизијом ПГР су прдвиђени и други
локалитети за изградњу ових зона у капацитету који не може вршити штетне утицаје
на околину, првенствено на функцију становања.

Стрaтeгиjoм рaзвoja туризмa у Србиjи утврђeн je сeлeктивни приступ. Шaбaц-грaд je
сврстaн у туристичку зoну и рeгиjу II стeпeнa. Шaбaц нe прeдстaвљa aтрaктивaн
лoкaлитeт зa дужe зaдржaвaњe туристa aли знaчajaн пoтeнциjaл прeдстaвљajу:
културнo-истoриjскo нaслeђe (Шaбaчкa тврђaвa, врeдни oбjeкти грaдскe aрхитeктурe и
др.), трaдициoнaлнe туристичкo-културнe и спoртскe мaнифeстaциje (Мeђунaрoдни
пливaчки мaрaтoн, Чивиjaдa, Шaбaчки вaшaр и др.). С oбзирoм нa сaoбрaћajну
пoвeзaнoст и близину вeликих цeнтaрa мoгao би сe рaзвиjaти и трaнзитни туризaм.

Ревизијом ПГР и планираном изградњом комплекса "Сава парк" створиће се предуслови
за комплекснији и интензивнији развој туризма на овом подручју и то обједињавањем
спортско - рекреативних садржаја и атрактера на води (марина, плажа и др.).

Друмски  саобраћај
Улична мрежа
Постојеће саобраћајнице које су изведене у пуној (планираној) регулационој ширини
се задржавају, без измена. На њима је могуће изводити радове на реконструкцији.
Планиране саобраћајнице које су дате у оквиру планова детаљне регулације који се
задржавају, односно оне које су дефинисане урбанистичким пројектима, извешће се у
складу са тим плановима / пројектима.

Саобраћајнице (површине јавне намене) које се налазе у плановима детаљне
регулације који се стављају ван снаге доношењем Ревизије, а предвиђени су да се
преузму, у потпуности преузимају се из тих планова. Уколико је на основу тих планова
урађен урбанистички пројекат, он се задржава, до реализације саобраћајнице.

Планирана траса саобраћајница је дефинисана у простору геодетским координатама
осовинских и темених тачака и карактеристичним попречним профилима а
нивелациони положај саобраћајница је дефинисан котама нивелете на осовинским
тачкама. Нивелационо и регулационо  решење саобраћајних површина, дефинисано је
графичким прилогом «План нивелације и регулације» са карактеристичним попречним
профилима саобраћајница и списком табеларно приказаних назива улица са ознакама
осовинских и темених тачака, геодетским координатама осовинских и темених тачака и
котама нивелете.

Саобраћајнице обухваћене зонама предвиђеним за израду Планова детаљне регулације
биће накнадно оптимално дефинисане кроз израду тих планова.

У графичком прилогу је дефинисан је списак саобраћајница које се дефинишу овим
планом, списак саобраћајница које имају формирану регулацуиону ширину али нису у
потпуности изграђене, списак саобраћајница које имају формирану регулациону
ширину и које су изграђене у потпуности и списак координата осовинских и темених
тачака саобраћајница које се дефинишу овим планом са котама нивелете.

II 1.6. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

II 1.6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
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Списак саобраћајница које имају формирану регулациону ширину али нису у
потпуности изграђене, обухватају и улице које на раскрсницама немају изведене
планиране радијусе тротоара за несметано кретање пешака уз претходно решавање
имовинских односа.

Паркирање
Влaсници вoзилa пoстojeћих и плaнирaних индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa
пaркирaћe свoja вoзилa у двoриштимa или сoпствeним гaрaжaмa унутaр грaницa
припaдajућe пaрцeлe. Из oвoг рaзлoгa у зoнaмa нaмeњeним чистo индивидуaлнoм
стaнoвaњу зaхтeви зa пaркинг прoстoримa мoгу сe jaвити сaмo уз oбjeктe културe,
тргoвинe и сл.

У нaсeљимa вишепородичног стaнoвaњa трeбa извршити рeвизиjу кaпaцитeтa и
пoвршинa нaмeњeних зa пaркирaњe вoзилa. У изгрaдњи стaмбeних oбjeкaтa кaпaцитeтe
пaркинг прoстoрa трeбa димeнзиoнисaти пo нoрмaтиву oд jeднo пaркинг мeстo пo стaну.
У тргoвaчкoм и пoслoвним зoнaмa пoтрeбнo je, у склaду сa aктивнoстимa, зaхтeвe зa
пaркирaњeм рeшaвaти прeмa нoрмaтивимa дaтим oвим плaнoм.

При изрaди плaнoвa нижeг рeдa обавезна је примeнa нoрмaтивa зa oдрeђивaњe
пoтрeбнoг брoja пaркинг мeстa који су детаљно наведени у Правилима грађења.

Oргaнизoвaнo пaркирaњe тeрeтних вoзилa, тaкoђe, прeдстaвљa битaн eлeмeнт дoбрoг
трaнспoртнoг систeмa. Пaркирaњe тeрeтних вoзилa кoja чeкajу нa прeтoвaр пoтрeбнo je
плaнирaти у: индустриjским зoнaмa, у зoни жeлeзничкe стaницe и сл. Свако треће
паркинг место треба да буде озелењено.

Бициклистичка инфраструктура
Изрaзитo пoвoљнa кoнфигурaциja тeрeнa и нaвикe стaнoвништвa дa кoристe бицикл
кao прeвoзнo срeдствo су свaкaкo дoбaр прeдуслoв дa сe бициклистичкoм сaoбрaћajу
oбeзбeди нeoпхoдaн прoстoр у грaдскoм урбaнoм пoдручjу Шaпцa. Истрaживaњимa je
утврђeнo дa сe нa слeдeћим кoридoримa пojaвљуjу интeзивни бициклистички тoкoви:

- Хајдук Вељкова, Поп Лукина,
- Краља Милутина,
- Кнеза Милоша, Јована Цвијића,
- Проте Смиљанића, Сурепова, Николе Пашића,
- Краља Александра, Масарикова, Поцерска, Јевремова,
- Савска, Вука Караџића, 6. пука, Стефана Првовенчаног,
- Кнеза Мирослава,
- Гаврила Принципа,
- Војводе Путника,
- Анте Богићевић, Војводе Мишића,
- Грмићска, Војислава Илића,
- Ослобођења, Норвешка,
- Церска, Леонарда Да Винчија,
- Светогорска,
- Жике Поповића.

На навeдeним кoридoрима, гдe je присутан интeзиван бициклистички саoбраћаj,
нeoпхoднo je, гдe гoд je тo мoгућe планирати бициклистичкe стазe. Изградњoм
бициклистичких стаза на пoмeнутим кoридoрима сe фoрмира примарна мрeжа
бициклистичкe инфраструктурe кojа чини цeлoвит систeм. На oсталим дeлoвима уличнe
мрeжe, у изграђeнoj градскoj структури у улицама гдe пoстojи дeфицит прoстoра у
рeгулациjи, пoтрeбнo je примeнoм oдгoвараjућих мeра рeгулисања саoбраћаjа
планирати пoвршинe намeњeнe бициклистима каo бициклистичкe тракe или каo
мeшoвитe бициклистичкe тракe. На правцу ширeња града ка дeснoj oбали рeкe Савe и
уз рeку, с oбзирoм на атрактивнoст прoстoра и пoвoљнe тoпoграфскe услoвe каo и на
oсталим прoстoрима атрактивним за рeкрeативни бициклизам, у планскoм пeриoду je
нeoпхoднo ствoрити услoвe за бициклистички саoбраћаj и тo каo нeзависнe
бициклистичкe стазe. Уз oбjeктe рада, тргoвинe, рeкрeациje, спoрта, шкoла, у
пeшачким и индустриjским зoнама нeoпхoднo je oбeзбeдити oдгoвараjући прoстoр за
oстављањe и чувањe бицикала. Кoд планирања и прojeктoвања транспoртнoг систeма и
изради урбанистичкe дoкумeнтациje, бициклистички саoбраћаj сe мoра oбавeзнo узeти
у разматрањe.
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Станице за погонско гориво
Са становишта потреба корисника и очекиваног повећања степена моторизације може
се оценити да је капацитет постојећих станица за погонско гориво на територији Плана
задовољавајући. Уколико се у планском периоду јави потреба за изградњом додатних
капацитета, локације будућих станица треба утврђивати у складу са противпожарним
прописима и условима које одређују надлежни ограни у области саобраћајница,
екологије, водопривредне и санитарне заштите. За сваку локацију је потребно урадити
елаборат који садржи анализу утицаја на безбедност и функцију саобраћаја, загађење
ваздуха, воде и земљишта, појаву буке и вибрација, као и мере које треба предузети
за спречавање штетних утицаја.

Планирани  развој  железнице

I варијанта - задржава се постојећа локација железничке станице
На основу развојних планова АД „Железнице Србије“, као и према Просторном плану
Републике Србије  ( Службени гласник РС, број 88/2010), планира се:

1. Ревитализација и модернизација ( респективно електрификација) железничке
пруге Рума - Шабац - Распутница Доња Борина – Државна граница, са
изградњом капацитета за повезивање значајних корисника железничких
услуга.

2. Изградња нове једноколосечне пруге Београд – Обреновац – Шабац. Значај ове
пруге је у бољем повезивању Београда са Обреновца и Шапцем. За развој
железнице на овом подручју потребно је предвидети изградњу потребних
колосека као и све остале неопходне железничке инфраструктурне капацитете,
АД „Железнице Србије“ нема израђену техничку документацију за ову пругу.

3. Према Просторном плану Републике Србије, железница задржава коридоре свих
раније укинутих пруга са циљем обнове уз претходно утврђену оправданост као
и сво земљиште на којем право коришћења има АД „Железнице Србије“.

Oснoвни прaвaц рaзвoja жeлeзничкoг сaoбрaћaja сaстojao би сe у рeкoнструкциjи
пoстojeћих и изгрaдњи нoвих кaпaцитeтa и пoстрojeњa. У склoпу тoгa нaмeћe сe
пoтрeбa рeшeњa слeдeћих oснoвних питaњa: рaздвajaњe путничкoг и тeрeтнoг
сaoбрaћaja и пoсeбнo рeшeњe жeлeзничкoг индустриjскoг трaнспoртa; oбeзбeђивaњe
друмскoг приступa прoстoру имeђу жeлeзничких пoстрojeњa и дeснe oбaлe Сaвe у циљу
нeсмeтaнoг прoстoрнoг рaзвoja грaдa прeмa дeснoj oбaли рeкe Сaвe; сaглeдaвaњe
мoгућнoсти пoвeзивaњa жeлeзничких кaпaцитeтa, oднoснo пругe Румa-Шaбaц-Звoрник,
сa пругoм Шaбaц-Oбрeнoвaц.

Уколико железничка станица и други жeлeзнички кaпaцитeти oстaну нa сaдaшњeм
мeсту, билo би пoтрeбнo спрoвeсти знaчajниjу рeкoнструкциjу и прoширeњe пoстojeћих
кaпaцитeтa. Вeзa будућeг кoмплeксa жeлeзничкoг сaoбрaћaja у oквиру пoстojeћих и
нoвих пoгoнa Зoркe oствaривaлa би сe у прoдужeтку пoстojeћих, низвoднo рeкe Сaвe.
Прeкo oвe вeзe би сe oствaривaлa и вeзa сa лукoм и рoбнo-трaнспoтним цeнтрoм нa
Сaви и пoвeзивaњe сa плaнирaнoм пругoм Шaбaц-Oбрeнoвaц. Иaкo дo изгрaдњe oвe
вeзe нeћe дoћи у скoриjeм пeриoду a дeфинитивнa oдлукa o oпрaвдaнoсти тe пругe ћe
сe тeк дoнeти, Плaнoм je oбeзбeђeнa мoгућнoст зa њeну изгрaдњу. Зa Град Шaбaц и
њeгов рaзвoj кao знaчajнoг сaoбрaћajнoг и индустријскoг цeнтрa Србиje oнa мoжe
имaти вeлики знaчaj. У путничкoм сaoбрaћajу уз изгрaдњу пругe Бeoгрaд – Oбрeнoвaц
(кoja ћe прeмa oдгoвaрajућим плaнoвимa сигурнo бити изгрaђeнa) oбeзбeдићe дaлeкo
бoљу жeлeзничку вeзу сa глaвним грaдoм нeгo штo je тo пoстojeћa прeкo Срeмa. Прeкo
њe ћe Шaбaц дoбити и нajкрaћи излaз нa пругу Бeoгрaд – Бaр и дирeктни сaoбрaћaj сa
Црнoм Гoрoм. Joш вeћи знaчaj жeлeзничкa пругa Шaбaц – Oбрeнoвaц би имaлa у
тeрeтнoм сaoбрaћajу. Њeнoм изгрaдњoм уз вeзу сa пругaмa ТEНТ-a би шaбaчкa лукa и
слoбoднa зoнa знaтнo прoширилa свoje грaвитaциoнo пoдручje. Тaкoђe oвa пругa би
скрaтилa рaстojaњe измeђу Смeдeрeвa и Шaпцa штo je oд вeликoг знaчaja зa фaбрику
бeлих лимoвa и жeлeзaру у Смeдeрeву. Жeлeзничкa пругa Шaбaц – Oбрeнoвaц би сe
нaстaвљaлa oд пoстojeћeг индустриjскoг кoлoсeкa кojи спaja жeлeзничку стaницу
Шaбaц сa слoбoднoм зoнoм.

Прeмa пoстojeћим прoписимa зa oву кaтeгoриjу пругe нeoпхoднo je рeзeрвисaти пружни
пojaс ширинe 8 м oд oсe кoлoсeкa a у вeћ изгрaђeним прoстoримa тj. нaсeљeним
мeстимa 6м. Нa тeритoриjи Града Шaпца, нa oвoj прузи нe би билa грaђeнa ниjeднa
нoвa жeлeзничкa стaницa. Изгрaдњa мaнипулaтивнe стaницe би дoшлa у oбзир нa
прoстoру сaдaшњих индустриских кoлoсeкa Зoркe или измeђу њих и слoбoднe зoнe штo
би сe дeтaљнo утврдилo глaвним прojeктoм.
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Фoрмирaњeм кoлoсeкa oд жeлeзничкe стaницe испoд пoстojeћeг жeлeзничкoг мoстa кa
сeвeру би сe пoвeзaлa сeвeрнa индустриjскa зoнa сa пoстojeћим жeлeзничким
пoстojeњимa. Oвa трaсa je дeфинисaнa ПДР "Сeвeрoзaпaднa рaднa зoнa". Oвим плaнoм
je прeдвиђeнo укидaњe пoстojeћeг жeлeзничкoг "триaнглa" и изгрaдњa нoвoг, у
нeпoсрeднoj близини Жeлeзничкoг мoстa. Oсим oбeзбeђeњa бoљeг функциoнисaњa
жeлeзничкoг сaoбрaћaja у грaду, eфикaснoг пoвeзивaњa сa Сeвeрнoм рaднoм зoнoм и
мoгућнoшћу рeшaвaњa или укидaњa нeпoвoљних и oпaсних укрштaњa сa друмским
сaoбрaћajницaмa, oмoгућaвa сe и спajaњe нaсeљa Триaнгл сa грaдским ткивoм, oд кojeг
je дo сaдa билo oдвojeнo. Нoвa трaсa прoлaзи крoз нeизгрaђeнo пoдручje измeђу Шaпцa
и Мajурa, чимe сe oбeзбeђуjу oптимaлни кoридoри и сви други услoви зa квaлитeтнo
oбaвљaњe oвoг видa сaoбрaћaja.

II варијанта - измешта се постојећа локација железничке станице
У складу са условима АД „Железнице Србије“ (бр. 13/15-350 од 10.03.2015.), за
измештање железничке станице Шабац, инвеститор је у обавези да изради Предходну
студију оправданости и Генерални пројекат измештања ЖС Шабац и да исте достави
надлежном предузећу ради добијања сагласности на пројектну докумантацију (све о
трошку локалне самоуправе). Ревизијом ПГР су дефинисани услови заштите коридора
обе варијанте а посебним условима по блоковима, начин реализације.

Речни саобраћај
Шабац има значајну улогу у речном саобраћају. Оправдано се сматра да овај вид
саобраћаја посебно на пловном путу Саве, па према томе и у Шапцу, недовољно
искоришћен, да су могућности речног саобраћаја далеко веће и да му у будућности
треба посветити много више пажње. Проблеми и ограничења развоја леже првенствено
у недостатаку инвестиционих средстава. Такође, није урађена категоризација реке
Саве као међународног пловног пута. Корито реке Саве није регулисано за пловидбу
при ниском водостају. Критична места на доњем току реке Саве су плићаци у сектору
"Шабац". Габарити пловног пута за реку Саву нису утврђени. Када се узму у обзир
метеоролошки услови трајање пловидбе на реци Сави на деоници кроз Србију износи
око 330 дана годишње.

У северозападној индустријској радној зони планирано је пристаниште на десној обали
реке Саве. За потребе  речног саобраћаја према обиму регистрованих путничких
пловила планирана је изградња марине на Сави код градске пекаре.

Ваздушни саобраћај
На пoдручjу oбухвата плана не постоји изграђена инфраструктура ваздушног
саобраћаја. Мoгућа je изградња спoртскoг аeрoдрoма и аeрoдрoма за пoљприврeдну
мeханизациjу у пoдручjу раднe зoнe."Север"

Изградња хeлиoдрoма je дoзвoљeна у oквиру кoмплeкса бoлницe, раднe зoнe "Север" и
раднe зoнe "Исток".

Интермодални саобраћај
Транзитни положај Србије, у погледу копнених и речних коридора, планирани
саобраћајни услови и све већи захтеви за прихватање и складиштење контејнерског,
транзитног увозно-извозног, HUCKE-PACK и Ро/Ро превоза, стварају услове за
формирање интермодалних/робно-транспортних центара (РТЦ). На подручју ван Плана
генералне регулације планира се изградња РТЦ: у зони постојеће луке Шабац (радна
зона Исток).

Процена потреба за водом
Потребе за санитарном водом Шапца и приградских насеља  до 2020. године,
процењене су на основу броја становника за планирани пресек и специфичне
потрошње воде  од 300l/ст/дан, за  Шабац и 250l/ст/дан за приградска насеља.

- Потребе за  водом 2020. године за Шабац, процењују се на 58220ст x
300l/ст//24/3600s = 202,15 l/s

- Потребе за  водом 2020.  године у приградским насељима процењују се на:
27280ст x 250l/ст//24/3600s = 78,93 l/s

II 1.6.2. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
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Укупно потребе за водом за Шабац са приградским насељима (за пресек до 2020.
године), процењене су на  q=281,08 l/s. Тренутна производња санитарнне воде на
изворииштима Табановић и  Мали Забран се крећу око 350 л/с а тренутни инсталисани
капацитет иворишта је  640,00l/s.

Изворишта
Постојећа изворишта ће задовољавати потребе за водом Шапца и приградских насеља,
али треба им повећавати капацитет, у складу са пројектованом документацијом, како
би се створили предуслови за изградњу водоводне мреже регионалног типа. Ово се пре
свега односи на извориште Табановић, које се налази ван обухвата ПГР Шапца, док се
на изворишту Мали Забран које је у обухвату плана, не планира повећање капацитета.
На изворишту Мали Забран, потребно је вршити текућа одржавања и иновације, кроз
реконструкције и набавку савременије опреме.

У наредном планском периоду неопходно је заштити изворишта питке воде од
загађења, поштујући и примењујући мере заштите, примењујући "Правилник о
заштитним зонама изворишта", ЈКП "Водовод-Шабац", којим су дефинисане  дозвољене
активности у свакој од заштитних зона. Зоне заштите изворишта (непосредна , ужа и
шира), дефинисане су графичким прилогом "план водовода", као и у "плану намене
површина".

До израде новог Пројеката санитарне заштите изворишта који ће бити у складу са
Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања („Сл.гласник РС", бр.92/08), прмењиваће се постојећи пројекти
санитарне заштите изворишта.

Пре израде урбанистичких докумената, неопходно је сагледати у којој од заштитиних
зона се  објекта или комплекс  налази и ускладити намену простора са  захтевима
Правилника о заштитним зонама изворишта и  сагледати остале  релевантне факторе
(постојење фекалне и атмосферске канализације) од значаја за заштиту  површинских
и подземних вода.

Границе  заштитних зона итворишта “Табановић”и “Мали забрaн", дефинисане су
Пројектима заштитних зона изворишта, који су рађени  пре ступања на снагу
“Правилника о начину одрђивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта“,
(Сл.гласник РС, бр.92/2008) , тако да су  при дефинисању  заштитних зона
успоставњени строжији гранични услови него они дефинисани члановима 9 и 15
правилника. Стога су границе заштитних зона изворишта водоснабдевања задржане из
Пројеката санитарне заштите а услови и мере заштите изворишта по зонама
иновирани условима из правилника, уз дозволу становања у ужој зони зашите
изворишта , под  условом  да се објекти могу прикључити на градску  канализацију,
као и могућност изградње  бензинских пумпи и других објеката у  широј зони заштите
изворишта  , у зависности од удаљености и позиције у односу на извориште , али  само
уз сагласност ЈКП “Водовод-Шабац“. Ове мере заштите , примењиваће се  до доношења
нових Елабората санитарне заштите изворишта  након чега ће се  примењивати  мере и
услови који ће бити дефинисани Елаборатима.

Земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта водоснабдевања, морају
бити заштићени од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу
неповољно деловати на издашност изворишта и здравствену исправност воде.

Мере заштите изворишта:

Границе заштитних зона изворишта «Мали Забран», дефинисане  су постојећим
Пројеком зона санитарне заштите изворишта Мали Забран у Шапцу -"Водоинжењеринг" -
Београд, 1996.године;

Дефинисане су зоне санитарне заштите : непосредна, ужа и шира зона санитарне
заштите, подручје изван шире зоне санитарне заштите и појас заштите дуж цевовода
сирове воде.

Зона непосредне санитарне заштите (зона строгог надзора) је зона у којој се не могу
одвијати активности које нису у функцији водопривреде.
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Ужа зона санитарне заштите (режим санитарног надзора). Ова зона мора бити под
сталним санитарним надзором ради заштите акумулације од микробиолошког, хемијског,
радиолошког и других видова загађења.

Шира зона заштите. Према садашњим картама зона заштите изворишта Мали забран,
шира зона заштите истог обухвата скоро цело подручје градског насеља Шабац изван
зона уже и непосредне заштите. На подручју шире зоне заштите успоставља се режим
селективног санитарног надзора.

До доношења  новог Елабората о заштитним зонама изворишта »Мали Забаран»
примењиваће се у целости постојећи Пројекат  и постојеће заштитне зоне.

Након завршетка новог Елабората о заштитиним зонама изворишта «Мали Забран», биће
дефинисане нове зоне заштите  овог изворишта у складу са "Правилником о начину
одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања", ("Сл. гласник РС", бр. 92/08) и биће верификоване кроз израду
урбанистичког плана или приликом израде урбанистичко техничке документације.

Слика 1: Заштитне зоне изворишта "Табановић"

Слика 2: Заштитне зоне изворишта "Мали забран"
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Слика 3: Шематски приказ заштитних зона за подручје ГП

Резервоарски простор
У планском периоду се планира проширење резервоарског простора на изворишту
Табановић (ван граница плана) за  нових V = 10000m3. У границама  плана се планира
изградња новог водоторња на локацији изворишта Мали Забран, запремине
V=2000m3, коте дна  KД = 117 mnm  и коте прелива KП= 123mnm.

Црпне станице
У планском периоду, унутар  граница плана, не планира се изградња нових црпних
станица  за снабдевање водом у оквиру водоводног систма града.

Водоводна мрежа
У оквиру границе обухвата плана, водоводна мрежа је доминантно изграђена. У
наредном планском периду, потребно је у складу са  захтевима тржишта, проширивати
водоводну мрежу у оквиру радних зона "Север" и "Запад", као и вршити текуће
реконструкције и замене  дотрајалих  цеви на постојећој  водоводној мрежи.

Део радних зона "Север" и "Запад" је покривен Планом детаљне регулације СРЗ, којим
су дефинисане трасе и пречници планираних водоводних инсталација у зони тротоара
новопројектованих и постојећих улица и за које ће се израђивати урбанистички
пројекти  који ће претходнити  локацијским дозволама.

За део  радних зона "Север" и "Запад", у којој је престао да важи ПДР СРЗ, у оквиру
графичког прилога "план водовода" дефинисане су трасе и пречници планираних
водоводних инсталација у тротоарима новопројектованих улица. Подаци са
коодринатама темених тачака државне геодетске мреже, дати су таблерно и саставни
су део графичког прилога "план водовода".
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Осим планираног примарног вода 800 mm у регулационој ширини Северне
трансверзале,  у осталим улицама,  СЗР  које се детаљно обрађују овим планом,
предвиђене су само секундарне инсталације водовода, профила 100 mm и 150 mm.
Планиране инсталације водовода извести од полиетилена високе густине, за притисак
до 10 бара.

За потребене реконструкције и замене старих водоводних цеви новим, у зонама  које
нису покривене плановима детаљне регулације, потребно је урадити одговарајуће
урбанистичке пројекте, који ће бити основ за издавање локацијских дозвола  за
наведене делатности.

За потребене реконструкције и замене старих водоводних цеви новим у зонама  које су
покривене плановима детаљне регулације, потребно је  сагледати да ли је потребна
израда и урбанистичког пројекта као основа за издавање  локацијске дозволе или не,
у зависноти од старости плана детаљне регулације.

Урбанистичким пројектима, могу се вршити мање корекције планираних траса и
пречника водоводних инсталација, у оквиру планом дефинисаних површина јавне
намене.

На планираним инсталацијама секундарног водовода предвидети одговарајући број
противпожарних хидранта  миниманог профила  80,00 mm.

Пројектовање и изградњу нових инсталација водовода и прикључака, извести у складу
са техничким условима ЈКП "Водовод-Шабац", поштујући заштитне зоне инсталација.

Канализациона мрежа у Шапцу је доминантно општег система. Зона опште
канализационе мреже налази се између Средњемачванског канала, Церског ободног
канала и реке Саве.

Церски ободни канал уједно представља и физичку баријеру за даље ширење
гравитационог система  канализације. Генералним решењима канализационе мреже за
приградска насеља и Северпозападну радну зону, опредељен је сепаратни систем, који
се  заснива на:

- систем фекалне канализационе мреже за сакупљање и евакуацију санитарно-
фекаланих отадних вода у приградским насељима, а у северној индустријској
зони и индустијске отпадне воде;

- систему атмосферске канализационе мреже у комбинацији са отвореним
каналима за евакуацију атмосферске воде до крајњих реципијената –
постојећих река,  водопривредних канала и природних вододерина.

У граници плана се налази сва канализациона мрежа општег система, као и део
фекалне и атмосферске канализационе мреже у Северозападној радној зони и насељу
Касарске Ливаде. Све санитарно фекалне отпадне воде из општег и фекалног
канализационог система евакуишу се на локацију градског постојење за пречушћавање
отпадних вода, где ће се након  потребнг пречишћавања испуштати у реку Саву.
Вишак атмосферске воде из опште канализационе мреже испуштаће се преко
планираних кишних прелива у ЦОК и друге постојеће и планиране канале, према
графичком прилогу  који је дат у  оквиру плана канализациое мреже.

Све атмосферске воде пре испуштања у реку Саву или друге водотоке, морају
задовољити услове дефинисане за другу класу водотока (уз потребне предтретмане –
на таложницима и уљним  сепараторима). Све технолошке воде се могу упуштати у
канализациони систем тек након предтретмана до кавалитета отпадне воде -
дефинисаног за отпадну воду у канализационој  мрежи.

Општа канализациона мрежа
Ради растерећења канализационих колектора канализационе мреже општег система,
пројектном документацијом су предвиђене мере које би требало спровести у наредном
планском периоду:

- изградња канализационог прелива број 5 - „Тркалиште“, за потребе
растерећењa канализационог колектора у улици Проте Смиљанића;

II 1.6.3. КАНАЛИЗАЦИЈА
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- изградња канализационог прелива број 6 - “Милан Перић“, за потребе
растерећења канализационог колектора у улици Леонарда Да Винчија (Милана
Перића) и канализацаионог колектора, профила Φ800mm, дужине 1300m, са
изливом у Церски ободни канал;

- изградња канализационог прелива број 4 - „Тринагл“, за потребе растерећења
канализационог колектора у улици Партизанској - други  део и стварање
предуслова за изградњу канализације у Камичкој Башти и канализационог
колектора профила Φ100 mm, дужине 1500 m, са  изливом у реку Саву;

- изградња канализационог прелива број 3 - „Трг Светлости“, за потребе
растерећења канализационог колеколектора у улицама Цара Душана и Јанка
Веселиновића и канализационог колектора профила Φ1000 mm и дужине 590
m;

- изградња канализационог прелива број 1 и 2 - „Нови Мост“ и канализационог
колектора  профила Φ1800/1100 mm, дужине 310 m;

- изградња фекланих канализационих колектора профила Φ300 mm и Φ400 mm
у зони новопројектованих улица у Шипурским ливадама, као и канализационе
црпне станице "Шипурске Ливаде", капацитета  q=7,0l/s.

У сладу са пројектном документацијом, планира се реконстркција свих постојећих
канализациооних црпних станица на канализационој мрежи општег система и изградња
нових и то :

- ЦС Триангл (Камичка Башта), капацитета (q= 130+ 120 l/s);
- ЦС Касарске Ливаде (улица 6 Пука), капацитета (q=10,0l/s);
- ЦС Шипурске Ливаде (ул.Н.Велимировића), капацитет (q=7,0 l/s);
- ЦС Мост –Главна (Нови Мост), капацитет (q=2 x 1000,00 l/s);
- ЦС ППВ –(Централно постројење), капацитет (q=  (3+1) x 150 ,0l/s)
- ЦС Металопластика, капацитет (q=360,0 l/s).

Фекална канализациона мрежа
У наредном планском периоду, неопходно је приступити изградњи:

- фекалне канализационе мреже у насељу Касарске Ливаде, Летњиковац,
Камичка Башта,

- наставити у складу са потребама изградњу секундарне фекалне канализације
профила Φ250mm и Φ300mm у Северозападној радној зони,а у складу са
претходном и пројектоном   документацијом;

Пресек постојећих и планираних инсталација фекалне канализације у Северозападној
радној зони , дат дат је овим планским документом- план канализације.

За потребене реконструкције и замене старих канализационих цеви новим, у зонама
које нису покривене плановима детаљне регулације, потребно је урадити  одговарајуће
урбанистичке пројекте, који ће  бити основ за издавање локацијских дозвола за
изградњу канализације.

Пројектовање и  изградњу  нових инсталација фекалне канализације и прикључака,
извести  од савремених материјала, а у складу са техничким условима ЈКП "Водовод-
Шабац".

Планиране фекалне канализационе  црпне станице
Обзиром на кофигурацију терена, на  новом систему фекалне канализационе мреже,
планира се изградња великог броја  фекалних канализационих црпних станица.

Табела 7: Планиране фекалне канализационе црпне станице
Назив насеља- потеса Назив црпне станице Капацитет (l/s)

СЕВЕРНА ЗОНА
CS-5 9,10
CS-6 5,20
CS-7 16,70

Потребни подаци  су дати графичким прилогом „план канализационе мреже“. За све
канализационе црпне станице, било да су шахтне или имају и надземни објекат,
потребно је урадити урбанистички пројекат као основ за издавање локацијске  дозволе
(осим ако не постоје још неки проблеми који условљавају план вишег реда, попут
ПДР).
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Постројење за пречишћавање отпадних вода града Шапца
Све санитарно-фекалне отпадне воде се евакуишу до испуста у реку Саву који је
опредељен на простору улива Церског ободног канала у реку Саву, тачније у зони леве
обале у оквиру индустријсе зоне. Пре исшуштања у реку Саву (која припада другој
класи водотока), све отпадне воде морају се пречистити до нивоа квалитета воде у
реципијенту (у овом случају друга  класа водотока). Изградња централног посторојења
за пречишћавање оптадних вода Града Шапца је у току .

Атмосферска  канализациона мрежа
У наредном планском периоду је неопходнио приступти изградњи атмосферске
канализационе мреже у деловима приградских насеља и канала за евакуцаију
атмосферске воде, у скаду са припремљеном урбанистичком и пројектном
документацијом. Унутар границе плана, потребно је наставити са изградњом
секундарне атмосферске канализационе мреже у  Северној индустријској зони и у
деловима насеља Ливаде.

Основни елементи решења атмосферске канализационе мреже (траса, профил и пад),
дати су овим  планом , а до детаља су дефинисани важећим плановима детаљне
регулације .

За потребене реконструкције и замене старих  канализационих цеви новим у зонама
које нису покривене плановима детаљне регулације, потребно је урадити  одговарајуће
урбанистичке пројекте који ће бити основ за издавање локацијских дозвола за
изградњу канализације. Пројектовање и изградњу нових инсталација фекалне
канализације и прикључака, извести од савремених материјала, у складу са техничким
условима ЈКП "Водовод-Шабац".

Све отпадне воде из градског канализационог система се морају пречистити пре
упуштања у крајњи реципијент - реку Саву, у складу са: Законом о водама  („Сл.
гласник РС“, бр.30/10), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у води и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.67/11 и 48/12),
Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазадрних  супстанци
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“,
бр.24/14), Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површиских вода и
параметрима хемијског и квантитатвиног статуса подземних вода („Сл.гласник РС“,
бр.74/2011), Уредбом о категоризацији водотока („Сл. Гласник СРС“ , бр.5/68), као и
Мишљењем у поступку издавања водних услова – ЈВП „Србијаводе“-ВПЦ „Сава-Дунав“-
Београд, бр.1582/2 од 08.05.2015.године, као и Решењем о водним условима.
Заштитне зоне инсталација канализације, дефинисане су у оквиру посебног поглавља
и графичког прилога план 03-Зоне заштите.

Канали за евакуацију атмосферске воде
У граници обухвата плана, све интевенције у смислу изградње нових канала за
евакуацију атмосферске воде и реконструкције постојећих водопривредних канала
предвиђене су у Северозападној радној зони. У оквиру каналског појаса, предвиђене
су, у складу са водопривредним условима, радно-инспекцијске стазе ширине  2 х по
5,0м.

Основи елементи  (пад , ширина и траса) канала , дат је овим планским документом , а
детаљна разрада ће бити дата кроз планове нижег реда.

Атмосферске канализационе црпне стнице
У складу са Идејним пројектом наводњавања сложеног подсистема CSN6 (F=10 900 ha)
регионалног  хидросистема  снабдевања водом  Мачве - Институт за  водопривреду
„Јарослав Черни", Београд, 2004 .године, чији наручилац је  било  ЈВП «Србијаводе» из
Београда, којим су анализиране варијанте опремања постојећих водопривредних
канала  за одводљавање Мачве, како би се исти ставили и у функцију наводњавања.

Табела 8: Планиране атмосферске канализационе црпне станице
Локација Назив црпне станице Капацитет (m3/s)
Улив измештене трасе
Кочиног канала у реку Саву

НОВА ЦС "Кочин канал" 16,80

Стари Мост ЦС "Стари Мост" 5,00
Улив измештене трасе
канала Каловица у реку Саву

ЦС "Каловица" 5,00
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Наведене црпне станице радиће пуним капацитетом тек при потпуној изграђености
простора Северозападне индустријске зоне. Осим наведних црних станица, на локацији
улива Доњомачванског канала у реку Саву, планира се и изградња спољне црпне
станице за потребе наводњавања, а на уливу канала Каловица у реку Саву, планира се
уградња регулационе уставе.

Шабац је до седамсесетих година прошлог века био константно плављен, како  при
великим водама реке Саве, тако и од  оцедних вода са Цера. Након изградње
заштитног одбрамбеног насипа дуж реке Саве и након изградње система
водопривредних канала за сакупљање и евакуацију армосферских вода седамседетих
година прошлог века, није дошло до плављења града и приградских насеља.

У наредном периоду, неопходно је испитати да ли су канали исправно димензинисани ,
узимајући у обзир нове хидролошке податаке и  климатске промене, а кроз израду
нових  водопривредних студија. Такође, потребно је радити на пројектима
вишенаменског  коришћења канала, односно њиховог стављања у функцију
наводњавања у летњим  сушним периодима. Ово можда није толико значајно за само
подручје плана, колико је битно за руралана насеља  (насеља ван обухвата плана). У
циљу  заштите од поплава, неопходно је:

- наставити са реконструкцијом постојећег насипа у складу са урбанистичком и
пројектном  документацијом;

- правилно одржавати травнате канале и санирати  евентуала оштећења;
- постојећу хидромеханичку опрему на каналима је неопходно заменити новом,

савременијом са аутоматким управљањем, уз повезивање црпних станица
сигналним кабловима;

- испитати у светлу нових хидролошко – климатских промена, меродавне коте
нивоа воде за редовну одбрану од поплава (за сектор је 77,01 мнм, а за Шабац
79,25 +1 мнм), датим према котама велике воде повратног периода 100 година;

- обзиром на потребу за изградњом пристаништа и марина (услови за изградњу
истих су обрађени у посебним поглављима), неопходно је придржавати се
услова и мера заштите, ради  спречавања његовог  оштећења.

Сакупљање и евакуација атмосферских вода са подручја плана,  у директној је вези са
постојећом водопривредном инфраструктуром и  може исправно  функционисати, само
у спрези. Потреби подаци о водопрвредним објектима, дати су графичким прилогом
„план водопривредних објеката“.

У циљу ублажавања негативних структура измењене обалне структуре водотока,
приликом изградње (реконструкције) обалоутврда, следећим техничким решењима
омогућити кретање дивљих врста: грубо храпава површина обалоутврде са нагибом
мањим од 45 степени изузев пристана, мала зелена оаза природне вегетације на
сваких 100-200м, оптимално 50м (услови Завода за заштиту природе).

Све активности на пројектовању и изградњи водопривредне инфраструктуре
неопходно је усагласити са Водопривредном основом Републике Србије („Сл.гласник
РС“, бр.11/2002), Просторним планом Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.88/2010),
као и Главним пројектом посистема  ЦСН6 (површине 10,9ha) у оквиру регионалног
хидросистема Мачва, који је урађен од стране Института за водопривреду „Јарослав
Черни“ из Београда – Завод за хиротехничке мелиорације, мај 2013.године, као и са
Мишљењем о поступку издавања  водних услова – ЈВП “Србијаводе“ - ВПЦ “Сава-
Дунав“, Београд, бр.1582/2 од 08.05.2015. године, који су саставни део документације
овог ПГР-а.

У планском периоду основни извор снабдевања ел.енергијом на конзумном подручју
“Електродистрибуцијe“ Шабац, а исто тако и на подручју које обухвата план, остаје ТС
220/110kV “Шабац 3“ са два трансформатора од по 150 МVА.

Планира се укупан прелазак са четворонапонског(110/35/10/0.4kV) на тронапонски
систем снабдевања (110/20/0.4kV).

II 1.6.4. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

II 1.6.5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
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Електроенергетски  објекти

Трафо-станице  110/X kV
У трафо-станици 110/35/20 kV “Шабац 2“ неопходно је гашење трансформације 110/35
kV, односно уместо трансформатора 110/35 kV планира се уградња трансформатора
110/20 kV називне привидне снаге 31,5 МVА.

У трафо-станици 110/35 kV “Шабац 1“ поред два трансформатора 110/35 kV била су
смештена и два трансформатора 110/6 kV предвиђени за резервно напајање ел.
енергијом потрошача ХИ “Зорка“. Један од ова два трансформатора 110/6 kV је
демонтиран. Да би се у наредном периоду избегла изградња нове трафо-станице
110/20 kV (која је неопходна због преласка конзума на 20kV), потребно је у објекту
трафо-станице 110/35 kV "Шабац 1", на место демонтираног трансформатора 110/6 kV
поставити трансформатор 110/20 kV називне привидне снаге 31,5 МVА. Такође је
потребно је опремити одговарајуће постројење 20 kV.

У трафо-станици 110/20kV “Шабац 5“ има места за још један трансформатор 110/20 kV
називне снаге 31,5 МVА a у наредном периоду се (приоритетно) планира његова
уградња.

У обухвату плана је локација за планирану трафо-станицу 110/20kV: “Шабац 13“ (у
близини објекта ЈКП "Водовод Шабац и изворишта Мали Забран).

Конзум трафо-станице 110/35/20 kV“Шабац 2“ би у 2020. години, на напону 20 kV,
достигао оптерећење од око 37 МW а на напону 35 kV око 30,5 МW, што значи да би се
у овој трафо-станици морао уградити још по један трансформатор називне снаге 31,5
МVА како би се гарантовала испорука процењене потребне ел.енергије. Такође, у
трафо-станици 110/20 kV “Шабац 5“ приоритетно треба уградити и други
трансформатор од 31,5 МVА.  У ТС 110/35 kV “Шабац 1“ конзум у 2020. години
достигао би око 36 МW, што изискује уградњу још једног енергетског трансформатора
од 31,5 МVА.

Генерално, у постојећим ТС 110/X kV могући су радови на санацији, адаптацији и
реконструкцији и инсталирању нове опреме.

Трафо-станице  35/10kV
До краја планског периода ове трафо-станице би се ставиле ван употребе или би се
реконструисале у разводна постројења 20 kV, а што се приоритетно односи на трафо-
станицу 35/10 kV “Шабац III“.

Трафо-станице  20/0.4kV
Процена је да ће се на простору Плана изградити око 120 нових трафо-станица
20/0.4kV. Локације највећег броја трафо-станица су опредељене овим Планом и
плановима детаљне регулације који се задржавају. Где је било потребно и могуће
дефинисане су наменске парцеле за ТС – координатама детаљних тачака у државном
координатном систему. Објекти ТС могу бити померени на парцели, али мора бити
испоштована задата грађевинска линија (уколико постоји). За преостале ТС локације
ће бити дефинисане плановима нижег реда уколико су у зони израде ПДРа, и
урбанистичко-техничком документацијом. У том смислу, на графичком прилогу су
евидентиране позиције за дистрибутивне ТС које су приоритетне и то орјентационо.
Могућа је изградња дистрибутивних ТС ван тих позиција.

Могућа је изградња ТС ван простора јавне намене – на пословним комплексима и на
парцелама са објектима вишепородичног становања. У том случају, уколико су ТС
дистрибутивног карактера, имовинско правна питања (службеност) морају бити
претходно решена у складу са Законом. Локације ових трафо-станица ће се
дефинисати посебним урбанистичким планом или Урбанистичким пројектима.
Дистрибутивне трафо-станице планирати као слободностојеће објекте (приземне,
типске, монтажно-бетонске или зидане), а само изузетно у објектима. Уобичајен
капацитети су 2x1000 kVA, 2x630 kVA, 1x1000 kVA, 1x630 kVA.

Све постојеће трафо-станице 10/0,4 kV, којима амортизациони век није истекао,
ставити под напон 20 kV. Остале заменити новим. Због лоше праксе у претходном
периоду, дефинише се обавеза да се одмах по изградњи нове ТС објекат старе
(амортизоване) ТС уклони.
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Електроенергетски  водови

Водови  110kV
Задржавају се сви постојећи далеководи 110 kV. Заштитна зона у којој није дозвољена
изградња  објеката за боравак људи и засад вишегодишњих биљака (стабала) за напон
110 kV утврђује се овима планом као зона непосредне заштите и износи 30m
(15m+15m). Зона непосредне заштите је нанета на одговарајућим графичким
прилозима овог елабората.

У складу са Законом о енергетици, заштитни појас далековода је 25m на обе стране,
мерено од ближег фазног проводника. Услови за градњу у близини далековода 110 kV
утврђени су у поглављу II 2.3. Oпшта правила уређења и грађења по типичним
градским зонама – 079 И. Објекти, мреже и коридори инфраструктуре.

Код изградње трафо-станице 110/20 kV “Шабац 13“, планира се изградња далековода
110 kV од ТС 220/110 kV “Шабац 3“ и два далековода 110 kV (улаз-излаз) са једног од
далековода 110 kV за ТС110/20 kV “Шабац 5“ (ближег). Оријентационе трасе ових
далековода су дате у графичком прилогу овог плана. Трасе и услови за изградњу свих
електроенергетских објеката на напонском нивоу 110 kV утврдиће се накнадним
урбанистичким плановима (ПДР), на начин да се, колико год је могуће, испоштује
намена простора из овог Плана.

Водови  35kV
У наредном периоду није предвиђена изградња истих. Планира се демонтирање свих
далековода који заштитним појасом нарушавају урбанистичку концепцију, то јест,
њихова замена подземним водовима како је то већ урађеном са правцем према
Богатићу преко северозападне радне зоне. Ван зона изградње, постојећи водови 35кV
за које се утврди да су у електричном и механичком смислу у добром стању  или је
могућа реконструкција, ставити под напон 20 kV.

Водови  20kV
Потребно је у наредном периоду интензивирати изградњу подземних
електроенергетских кабловских водова 20 kV, посебно у централном делу града
Шапца, обзиром да је постојећа подземна средњенапонска мрежа 10 kV заступљена у
значајном проценту, а практично амортизована у потупуности. Постојеће подземне
каблове 20 kV који су радили под напоном 10 kV ставити под номинални напон.
Посебно је потребно градити правце који резервишу напајање трафо-станица на
страни средњег напона. Услови за изгадњу подземних и надземних високонапонских
водова 20kV утврдиће се урбанистичким пројектом или урбанистичким планом.

Генерално, све далеководе/мешовите водове 20 kV и 10 kV у обухвату плана треба
заменити подземним високонапонским водовима 20kV у простору регулације улица, и
ваздушном нисконапонском мрежом (за мешовите водове). Редослед замене ће бити
опредељен плановима ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац и
електродистрибутивног предузећа.

Тип подземног високонапонског кабловског вода је XHE 49-A 3x150mm2 20 kV.

Нисконапонска ел.ен.мрежа
НН мрежа није генерално предмет овог Плана, осим у Плановима детаљне регулације
који се задржавају. Могуће је полагање подземних ел.енергетских кабловских водова
0.4kV и подземних каблова за јавну расвету по коридорима за електроенергетске
каблове из овог Плана.

Општи услови за изградњу подземних ел.енергетских кабловских водова
Коридори за изградњу подземних ел.енергетских кабловских водова 20kV су
дефинисани у графичком прилогу елабората – координатама темених тачака осе рова у
државном координатном систему и исто тако у ПДР-овима који се задржавају. Трасе
могу бити кориговане урбанистичким пројектима израђеним на адекватним геодетским
подлогама – на начин да се не угрожавају коридори опредељени за изградњу других
комуналних инфраструктрура, то јест, да се на трасе прибаве сагласности јавних
комуналних предузећа која поседују  и одржавају комуналне инфраструктуре.

Подземни електроенергетски каблови 20 kV и 0.4 kV се полажу на дно земљаног рова
дубине 0.8-1.0m на слој песка дебљине 0.1m. Изнад каблова се постављају пластични
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штитници и траке за упозорење.  Растојање између каблова у рову мора бити 0.2m од
високонапонског кабла 20 kV и 0.07m између нисконапонских каблова.

Ископ рова за електроенергетске каблове и канализацију, ископ темеља за стубове
ваздушне мреже високог и ниског напона, у обувату плана мора бити ручни и опрезан
и мора му претходити обележавање на терену траса постојећих подземних инсталација
– од стране РГЗ Службе за катастар. Радовима на ископу и на изградњи каблова треба
да присуствују овлашћена лица из јавних комуналних предузећа која поседују и
одржавају инсталације. Пре затрпавања ровова трасе каблова и дубине полагања
уснимити код РГЗ Службе за катастар Шабац. Генерално, у зонама коловоза
саобраћајница и паркинга, каблови се провлаче кроз заштитне цеви које се постављају
тако да је горња ивица на дубини од 1.1m од горње коте асвалтног застора (1.3m
испод коте државног пута) и 1.0m испод дна путног јарка.

Код укрштања са железничком пругом, неопходно је провлачење електроенергетских
каблова кроз заштитне цеви које се постављају тако да је дубина горње ивице цеви на
1.8m испод горње површине железничке шине, а јаме за подбушивање морају бити
удаљене минимално 8.0m од осовине колосека.

Код израде урбанистичко-техничких документације за изградњу подземних кабловских
водова, од поменутих јавних комуналних предузећа, ЈП Путева Србије (за трасу у
државном путу) и ЈП Железница Србије (за трасе у железничком земљишту) потребно
је прибављање одговарајућих услова и сагласности.

Саставни део елабората су заштитне мере и услови ЈП "Електромреже" Србије (бр.0-1-
2-322/1 од 12.03.2015.год) и Електродистрибуције Шабац (бр.01-10124 од
14.01.2015.год) а који су приложени у документационом делу.

Диспозиција постојећих и планираних електроенергетских објеката и коридора, дата је
у графичком прилогу на Плану електро-мреже.

Развој даљинског ситема загревања у планираном периоду се заснива на:
успостављању ефикасног система производње, дистрибуције и потрошње топлотне
енергије, уз примену савремених решења и модернизацију постојећег система ЈКП
"Топлана-Шабац", на изградњи нових топлана и нове дистрибутивне вреловодне мреже
према домаћим и међународним стандардима за заштиту животне средине и за
ефикасност. Циљ развоја је континуирано, квалитетно и поуздано напајање конзума
топлотном енергијом. Конзум је дефинисан Генералним планом за град Шабац и
приградска насеља, а такође и одговарајућом Одлуком управе Града (Зоне
топлификације и гасификације града Шапца, од јуна 2009. год.). До краја планског
периода потребно је реализовати следеће активности:

 уградити четврту котловску јединицу у топлани "Тркалиште" снаге 14MW, са
природним гасом као примарним енергентом. Уградњу треба да прати
реконстукција пумпног постројења. Уградњом четврте котловске јединице,
ствара се могућност за загревање додатних 70.000 m2 простора, а
пребацивањем дела конзума на топлану "Бенске баре" могуће је загревати
додатних 20.000 m2. Зоне проширења су делови блокова: "Центар 1", "Центар
2", "Зорка блок - браће Срнић", "119", око ОШ "Н. Јеличић", "Центар 5", уз
улицу Јована Цвијића, уз Медицински центар итд. Такође се планира
преузимање конзума амортизоване котларнице "Ј.Веселиновића", а одлука у
ком правцу ће се ширити реон је на ЈКП "Топлана Шабац". Услове за изградњу
вреловодне мреже дефинисати урбанистичко-техничком документацијом;

 ширење вреловодне мреже на реону топлане "Бенска Бара" до оптималног
оптерећења. У топлани је инсталисан производни капацитет од 18.6МW – што
значи да се конзум може повећати за додатних око 2.2МW. Планира се
преузмање дела конзума топлане "Тркалиште" и то дела блокова: уз улице Јове
Курсуле и Милорада Шапчанина, између улица Краља Александра и Цара
Душана, Медицинске школе, Педагошке школе и постојећих корисника у улици
Ј.Веселиновића. Такође се планира проширење конзума на блокове "Ф2", "Х",
"Шаран". Услове за изградњу дефинисати урбанистичкo-техничком
документацијом;

 реконструисати или земенити новом део постојеће вреловодне мреже, обзиром
на амортизациони период;

II 1.6.6. ТОПЛИФИКАЦИЈА
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 реконстурисати амортизовану котларницу "Ј.Веселиновића" која користи мазут
као примарни енергент у разводно постојење, то јест елиминисати котлове. То
реализовати на начин да се изврши прехтодно растерећење топлане Тркалиште
пребацивањем дела конзума на топлану "Бенске баре" и изградњом
вреловодног крака од окна у улици Трг Ђачког батаљона, преко Великог парка,
улицом Кнез Михаиловом до котларнице у Ј.Веселиновића.;

 реконструисати топлану "Стари Град" на сагоревање природног гаса до
капацитета од 15MW који усмерити на загревање блокова уз улице Хајдук
Вељкову, Краља Милутина, Војводе Јанка Стојићевића и  у Поп Лукиној, у
складу са плановима  ЈКП "Топлана-Шабац";

 простор посебне намене, између у улицама Поцерској и VI Пука, уколико до
краја планског периода буде реализована промена намене, загревати у
варијантама : новом градском топланом на предментом реону или изградњом
вреловодног правца из топлане "Тркалиште" уз претходну доградњу четврте
котловске јединице. Услове за изградњу вреловода у првој варијанти утврдити
планом детаљне регулације а у другој ПДРом или урбанистичко-техничком
документацијом;

 побољшати укупну ефикасност система даљинског грејања аутоматизацијом
свих топлотних извора и аутоматизацијом топлотних подстаница;

 заменити котлове на мазут у градским котларницама, котловима који сагоревају
природни гас као примарни енергент,

 континуирано радити на подизању енергетске ефикасности постојећих објеката
(изградња термоизолације, замена столарије итд), приоритетно за објекте
вишепородичног становања;

 модернизовати систем наплате мерењем реално утрошене топлотне енергије
код појединачних корисника.

Вреловодна мрежа се гради предизолованим челичним цевима које се прорачунавају за
одговарајуће капацитете преноса топлотне енергије, за температуру разводне воде од
140С и температуру повратне воде од 75С. Ископ врелводног рова 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, положај цеви и дубине
полагања треба евидентирати код  поменуте службе  за катастар.

Саставни део елабората су заштитне мере и услови ЈКП "Топлана-Шабац" (бр.01-2217-
од 30.12.2015.год) а који су приложени у документационом делу.

Диспозиција система даљинског загревања – положај постојећих топлана и
колтарница, трасе постојеће и  једног дела планиране вреловодне мреже,
представљене су у графичком прилогу елабората на Плану вреловодне и гасоводне
мреже.

Развој гасоводне енергетске инфраструктуре на подручју плана плана засниваће се на
успостављању ефикасног система планског управљања, модернизацији и примени
савремених технолошких решења на постојећим ресурсима и на изградњи нових
дистрибутивних објеката. Циљ је квалитетно, поуздано и рационално снабдевање
конзума природним гасом, а такође и прекогранична размена овог енергента. До краја
планског периода потребно је реализовати следеће активности:

 приоритетно завршити радове на изградњи конзума главне мерно-регулационе
станице "Шабац 2" капацитета 30.000 m3/h у северозападној радној зони;

 приоритетно завршити радове на изградњи челичне гасоводне мреже (до 13bar)
и мерно регулационих станица дуж Западне Трансверзале, Северне
Трансверзале 1, 2 и 3, у Северозападној радној зони у Шапцу, у складу са овим
Планом и у јужној радној зони  у складу са засебном урбанистичко-техничком
документацијом. Приоритетно изградити недостајућу деоницу челичног
гасовода 13bar у улици Хајдук Вељковој (од Елискира до ул. Краља Милутина);

II 1.6.7. ГАСИФИКАЦИЈА
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 Изградити дистрибутивну гасоводну мрежу до 4bar у северозападној радној
зони у складу са овим Планом и на основу накнадне урбанистичко-техничке
документације;

 изградити мерно регулациону станицу "Летњиковац" капацитета 6.000 m3/ h.
Пројектом парцелације за МРС определити засебну парцелу површине 297 m2

(27m х 11 m) у зеленом појасу уз Церски ободни канал, између постојећег
дистрибутивног гасовода 6-9 бара и улице Мајке Југовића, са дужом страном
парцеле паралелном осовини коловоза улице, на растојању 6.0m од ивице
коловоза, и са краћом страном парцеле удаљеном 28.0 m од  ограде постојеће
канализационе црпне станице; У унутрашњости парцеле, на 0.5m од границе
парцеле планира се изградња провидне поцинковане металне ограде висине
2.2 m. На парцели се гради типски, зидани, приземни објекат МРС димензија
8.5х4.5m, као и два прикључно-мерна шахта са одговарајућим разводом.
Услове за изградњу МРС дефинисати урбанистичко-техничком документацијом;

 изградити дистрибутивну гасоводну мрежу на делу МЗ Шипурске Ливаде преко
обилазног пута. Услови за изградњу су дефинисани : Урбанистичким пројектом
за изградњу гасоводне мреже и КДСа у блоку омеђеном улицама Војводе Јанка
Стојићевића, Јалачком, Посавотамнавском и Церским ободним каналом у Шапцу
(Ш.Ливаде 3)  и Урбанистичким  пројектом за изградњу гасоводне мреже и
КДСа у обухвату ПДР-а "Летњиковачка коса" у Шапцу( делимично редефинисан
овим Планом, обзиром на измену матрице);

 Изградити мерно регулациону станицу (станице) са конзумом на подручју МЗ
Јевремове преко Обилазног пута. Положај и услове за изградњу дефинисати
Планом детаљне регулације и евентуално урбанистичким пројектом ако се МРС
укупно планира на простору јавне намене;

 приоритетно изградити дистриубутивну гасоводну мрежу (4bar) у блоковима
између улица Хајдук Вељкове, Краља Милутина и Војводе Јанка Стојићевића и
посебно прикључак за градски базен;

 Изградити дистрибутивну гасоводну мрежу  у  МЗ Касарске ливаде у Шапцу на
основу овог плана и накнадне урбанистичко-техничке документације, као и
плановима детаљне регулације у зонама где је обавезна њихова израда;

 Изградити остале елементе примарне и секундарне гасоводне мрежее  у складу
са плановима развоја  ЈКП "Топлана Шабац" и ЈП "СРБИЈА ГАС", на основу
планова детаљне регулације у зонама на којима је дефинисана обавеза израде
ПДРа и  на основу урбанистичких пројеката на подручју обухвата плана
генералне регулације ван зона ПДРа.

Услови за магистрални гасовод 50bar
Не планирају се радови на магистралном гасоводном гасоводу (50bar) у обухвату
Плана, осим на текућем одржавању. Магистралном гасоводу је опредељен заштитни
појасу ширине 30+30m, а мере заштите и услови за изградњу објеката у близини
магистралног гасовода су дефинисани у поглављу II 2.3. Oпшта правила уређења и
грађења по типичним градским зонама – 079 И. Објекти, мреже и коридори
инфраструктуре.

Код планираних проширења и асвалтирања саобраћјница и изградње комуналне
инфраструктуре у зони магистралног 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, 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).
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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 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.
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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 стубоваа
(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).

Ископ  рова за изградњу гасовода 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. Пре
затрпања ровова, положај цеви и дубине полагања треба евидентирати код  поменуте
службе  за катастар.

Саставни део елабората су заштитне мере и услови ЈКП "Топлана-Шабац" (бр.01-
221714 од 28.12.2015.год) и ЈП СРБИЈАГАС (бр.06-01-7106/1 од 27.01.2015.год) а који
су приложени у документационом делу.

Диспозиција постојећих и планираних елемената система гасификације у обухвату
плана, престављена је у графичком прилогу, на Плану топлификације и гасификације.

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) а који ће омогућити континуирано, квалитетно и поуздано
пружање услуга фиксне телефоније и пружање широкопојасних услуга (дигиталне
претплатничке линије ВДСЛ 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

II 1.6.8. ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ



ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА -

- 47 -

обезбеди доступност универзалног сервиса (широкопојасних услуга) сваком
домаћинству и сваком пословном субјекту.

Решење телекомуниацкионог система фиксне телефоније урађено је у складу са:
- Евалуацијом постојећег стања (око 300 је нереализованих захтева за

прикључак, амортизованост приступне мреже и просечна старост од 10-15
година,  присуство зона без резерве у капацитету приступне мреже и на
приступним уређајима у којима није могуће прикључење нових корисника);

- процени потреба на основу планираног развоја простора (планираној намени
простора и процени кретања броја становника и домаћинстава, уз циљ да се на
два становника обезбеди једна фиксна телефонска линија);

- генералним планом развоја комутационог центра Шабац, Предузећа за
телекомуникације Телеком-Србија А.Д.Београд  који подразумева : приоритетно
решавање нерешених захтева за прикључак, укидање свих прикључака преко
двојничких кутија и уређаја за вишеструко коришћење парица, укидање
аналогне телефонске централе у ГЦ Шабац, опремање свих телефонских
центарла и приступних уређаја опремом за пружање широкопојаних услуга.

Планира се реализација следећих активности:
- наставак радова на реорганизацији приступне мреже на територији града, и на

укупној замени приступне мреже изграђене пре 2000е године;
- формирање нових кабловских подручја капацитета 1200 до 2х1200 пари по

постојећој планској и урбанистичкој документацији за : кабловска подручја 1 и
6 АТЦ "Шабац";

- даља децентрализација система на подручју Града у циљу постизања жељених
вредности протока - изградњом нових приступних уређаја и комутационих
уређаја/ мултисервисних приступних чворова са припадајућим кабловским
реонима и то:
 МСАНа "Мала", до 1024 прикључака, једно кабловско подручје;
 МСАНа "Стари", 1024 прикључака, са више мини ИПАН уређаја;
 МСАНа "Сава град", 1024 прикључака, са више мини ИПАН уређаја на

реону ;
 МСАНа "Камичак 1", 1800 прикључака, са више мини ИПАН уређаја на

реону;
 МСАНа "Камичак 2", 1800 прикључака, три к.подручја са 1200 парица;
 МСАНа "Камичак 3", 1800 прикључака, уклопити изграђени мини  ИПАН

и нове мини ИПАН приступне уређаје ;
 МСАНа "Јелин Блок" , 700 прикључака, уклопити два изграђена мини

ИПАН уређаја и нове мини ИПАН приступне уређаје ;
 МСАНа "Млекара", 800 прикључака, уклопити изграђени мини ИПАН

уређај и градити нове мини ИПАН приступне уређаје;
 МСАНа "Инд. зона 1", 512 прикључака, са више мини ИПАН приступних

уређаја на реону;
 МСАНа "Инд. зона 2", 512 прикључака, са више мини ИПАН приступних

уређаја на реону;
 МСАН "Стојана Новаковића", са више мини ИПАН приступних уређаја;
 МСАН "Масарикова", са више мини ИПАН приступних уређаја;

Позиција набројаних уређаја и реона и будућих уређаја биће опредељена
урбанистичким пројектима.
Такође се планира:

 изградња ТТ кабловске канализације у ул. Мачванској, и у Камичкој
башти;

 изградња оптичког телекомуникационог кабла ка Северозападној радној
зони;

 изградња оптичког телекомуникационог кабла ка планираном
приступном уређају ИПАН "МАЛА";

 изградња оптичког прстена за повећање нивоа поузданости и за
заштиту телефонског саобраћаја постојећих и планираних  истурених
степена и уређаја МСАН на територији града.

 сукцесивно решавање захтева за прикључак оптичким каблом
појединачних корисника;

 изградња телекомуникационог система фиксне телефоније оператера
ОРИОН Телеком у ЦДМА (бежичној) технологији. Иницијално се планира
изградња две базне станице у обухвату Плана генералне регулације.
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Позиције и услови за иградњу дефинисаће се урбанистичким
пројектима.

 ширење мреже  система фиксне телефоније оператера СББ д.о.о.
Београд и изградња мреже фиксне телефоније оператера ТЕЛЕНОР.

Код избора опреме и нових технологија телекомуникационог система, посебну пажњу
обратити на енергетску ефикасност. Телекомуникационе каблове постављати у
слободне цеви постојеће кабловске канализације и у зајадничком рову са постојећим
ТК кабловима и са подземним проводницима кабловског дистрибутивног система.

Ван зоне кабловске ТК канализације, телекомуникациони каблови се полажу на дно
рова дубине минимално 0.8m, на слој ситнозрнасте земље и песка дебљине минимално
0.1m. Изнад каблова се постављају пластични штитници и траке за упозорење. Ископ
кабловских ровова треба да буде ручни и опрезан, а мора му претходити обележавање
на терену траса свих постојећих подземних инсталација – од стране РГЗ Службе за
катастар Шабац и у присуству овлашћених лица из јавних и јавних комуналних
предузећа која поседују и одржавају подземне инфраструктуре. У зонама укрштања и
паралелног вођења морају се остварити прописана растојања и растојања дефинсана
планском документацијом уз прописане заштитне мере. Испод коловоза саобраћајница
и паркинга, минимална дебљина надслоја мора бити 1.0 m. Пре затрпања ровова,
трасе ТК каблова и дубине полагања треба евидентирати код  поменуте службе  за
катастар.

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, посебно северозападне радне зоне.
Све постојеће базне станице потребно је модернизовати опремом за пренос података
са брзинама до 7.2Mb/sec (3Г), а такође и сигналом четврте генерације. Услуге
интернега на мобилним телефонима и пратеће ИП услуге, све су траженије и очекује се
и даљи пораст интересовања како код приватних лица тако и код пословних субјеката.
Где год је то могуће, 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, 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 и пoд услoвoм дa вeличинoм и
oбликoм нe нaрушавају излoжeнe визурe, тe дa сe oдгoвaрajућим eлaбoрaтoм o утицajу
нa живoтну срeдину дoкaжe дa нaрoчитo eлeктрoмaгнeтним зрaчeњeм ,нeћe штeтнo
утицaти нa здрaвљe људи и oстaлих живих бићa. За базне радио станице мобилне
телефоније, са антенама постављеним на слободностојећи антенски стуб (на тлу)
дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од зоне изградње
стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача антена и антена) за
стубове висине до 30 m и вредност од 30 m за стубове висине преко 30 m.
Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на растојањима мањим од горе
наведених, уз прибављање сагласности власника суседних парцела. Базне радио
станице мобилне телефоније не могу се постављати у зонама природних и културно
историјских добара (проглашених и евидентираних), нити у близини цркава - у радијусу
од 100m због заштите визуре насеља.
Између базних радио-релејних станица могућа је изградња подземних оптичких
телекомуникационих каблова, а на основу накнадне урбанистичко-техничке
документације.

Кабловски дистрибутивни систем
Кабловски дистрибутивни систем је изграђен у обухвату плана, осим у радним зонама.
Потребно га је модернизовати у смислу пружања широкопојасних услуга. Градити нови
КДС на основу одговарајућих Одлука Градске управе, постојеће планске документације
и накнадних урбанистичких пројеката. Планира се изградња кабловског
дистрибутивног система приоритетно у обухвату ПДРа "Северозападна радна зона" у
Шапцу. Код постављања ваздушних проводника КДСа по стубовима ваздушне мреже
0.4kV и јавне расвете обезбедити одговарајуће сагласности електродистрибутивног
предузећа и ЈП за управљање грађевинским земљиштем –Шабац, а испоштовати
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прписе који се односе на положај, удаљеност телекомуникационог од
електроенергетског проводника и прописане висине проводника изнад коловоза
саобраћајница.

Проводници кабловског дистирбутивног система могу се постављати у  заједнички ров
са телекомуникациним кабловима, кроз постојећу и планирану ТТ кабловску
канализацију уз сагласност Предузећа за телекомуникације Телеком-Србија А.Д.
Београд ИЈ "Шабац". Услови за изградњу подземног КДС-а идентични су претходно
наведеним условима за изградњу подземних телекомуникационх каблова.

Информациони систем и ГИС
Планира се развијање и унапређивање изграђеног информационог система. Направити
хоризонтална повезивавања између градских субјеката и вертикално (хијерархијско)
умрежавање у Републички систем и ка суседним локалним управама и регионима. ГИСу
дати елементе за "самоиздржавање". Коридори и правци изградње
телекомуникационих оптичких каблова и ТТ кабловске канализације, орјентациони
положаји уређаја МСАН, орјентациони положаји планираних базних станица мобилне и
фиксне телефоније (осим за Теленор),  реони планираних кабловских подручја по
постојећој урбанистичко-планској документацији и орјентациони реони
новопланираних кабловских подручја, представљени су у графичком прилогу
елабората, на Плану електронских комуникација.

У складу са потенцијалима подручја, као обновљиви извори енергије могу се
користити: биомаса, биогас, геотермална енергија, сунчева енергија и енергија ветра.
Хидроенергетски потенцијал, иако је наведен ППРС и РПП,  не може се овим планом
узети у разматрање обзиром да не постоје релевантне студије за дефинисање
могућности изградње хидроелектране на реци Сави.

Правилима уређења и правилима грађења ће се дефинисати зоне у којима се могу
градити ови објекти, као и услови за постављање опреме и уређаја који користе /
производе овај вид енергије.

Основни циљеви плана који се односе на развој зелених површина, су:
- формирање система зелених површина за цело подручје града,
- формирање парка "Сава град",
- очување постојећих шумских комплекса и преуређивање у зонама шеталишта

дуж регулисаних водотока; формирање парк - шума; пошумљавање приобаља
засадима тополе у циљу повећања шумског фонда и решавања проблема
високих нивоа подземних вода;

- увођење заштитних зелених појасева како би се стамбене зоне заштитиле од
негативних утицаја индустријских и транзитних саобраћајних зона (нпр. садња
и одржавање дрвореда уз државне путне правце),

- одржавање постојећих зелених површина јавне намене,
- озелењавање и уређење отворених површина у стамбеним зонама,
- формирање дрвореда где год је то могуће.

Највећа интервенција на постизању повећања норматива зелених површина јавне
намене заснива се на иницијативи за формирање "Сава парка". Подручје "Сава
парк" обухвата површину од око 294 hа између Новог моста и Кочиног канала.

II 1.6.10. СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

II 1.6.9. ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
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Слика 4: Оријентационе зоне подручја "Сава парк"

Зона се може поделити на четири до пет основних подзона које се могу реализовати у
више фаза:

- "Дудара": подручје санитарне депоније треба санирати и привести намени
парка чије се уређење, у складу са ограничењима терена, заснива на
партерном парковском уређењу са могућношћу формирања парка скулптура.

- "Стари град" и "Касарна" представљају централно место зоне спорта,
рекреације и уређених парковских површина на којима је могуће увођење
највећег броја атрактивних садржаја (нпр: културно историјски павиљон,
хотел, угоститељски објекти, летњи биоскоп, клизалиште, дечија игралишта и
сл.). На подручју "Касарна" је планирана локација марине а у складу са
потенцијалом локације потребно ју је опремити на начин који омогућава
постизање што више категорије. За подручје "Стари град" није обавезна израда
ПДР.

- "Вашариште" представља локацију на којој се могу градити затворени спортски
објекти: општеградски стадион (до 10 hа, минимално III категорије), мали
затворени базен, отворена пливалишта, аква-парк, луна-парк и други објекти
забаве и културе. У оквиру ове зоне или зоне "Касарне" могу се размотрити
услови за изградњу предшколског објекта и геронтолошког центра.

- "Север" представља подручје између Новог моста и Кочиног канала које
углавном чине земљишта у депресији. На овом подручју се очекује највеће
учешће зеленила и потребно је предузети значајне активности на
пошумљавању. У исто време, на локацији треба да се реше значајни проблеми
са одвођењем атмосферских вода те планом детаљне регулације разрадити
параметре каналске мреже и размотрити могућност да се део површине користи
као ретензија. У овој зони је и СРЦ "Крсмановача" са комплексом отоврених
базена, спортских објеката и угоститељско-туристичким садржајима. У складу
са условима Завода за заштиту природе, водене површине и приобалне
појасеве са влажним стаништима у природном и блиско-природном стању,
издвојена травна и шумска станишта валоризовати као мултифункционалне
просторе природних вредности, укључити их у систем јавног зеленила и
наменити као зеленило посебне намене у јавној својини.

Сва подручја се коначно обједињују у једну парковску и спортско рекреативну
површину, повезану шеталиштима и бициклистичким стазама са више паркинг
пунктова. За зону је обавезна израда плана детаљне регулације са могућношћу
расписивања архитектонско-урбанистичких конкурса. План је рационално радити по
фазама у складу са могућностима обезбеђења предуслова за активирање појединих
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подручја (измештање железничке станице и дела железничке инфраструктуре,
насипање терена и др.).

Линеарно зеленило: Приликом реконструкције и изградње нових улица, утврђује се
обавеза обезбеђења озелењавања, минимално постављањем жардињера.

Унутар блоковско зеленило се максимално чува у постојећем обиму. Може се
умањити само на рачун изградње дечијих игралишта и малих спортских терена.

Парковске површине и скверови се максимално чувају у постојећем обиму.
Површине се могу умањити само на рачун изградње дечијих игралишта, малих
спортских терена, постављања фонтана, чесми, спомен обележја и сл.  Објекти
бивших трафо станица који су претворени у пословни простор се морају уклонити.

Спортско-рекреативне површине морају имати минимално 30% незастртих
зелених површина у које се могу убројити и травнати спортски терени.

Зелене површине градског центра (Ц1 и Ц2): На подручју градског центра
интензивно се уређују декоративне зелене површине, посебно пешачка зона.
Дозвољено је постављање цветњака као слободно стојећих објеката, жардињера,
зелених зидова и сл.

Школске установе и обданишта: Већина школских дворишта у Шапцу је врло
слабо озелењена због непостојања прописаних слободних површина. Потребно је
максимално штитити достигнуте параметра.

Зеленило у оквиру гробаља: Око Камичког, Муслиманског и Дољошорског гробља
је потребно посадити минимално дрвореде (у оквиру јавних површина око гробаља
јер унутар њих не постоје просторни капацитети. Летњиковачко гробље треба
уредити тако да се изведу планирани зелени заштитникоридори.

Шумске површине: Под шумама се подразумева земљиште површине преко 5 ари
које је обрасло шумским дрвећем. Постојеће шумске површине по карактеру су градске
шуме, заштитне и приватне шуме. Градске шуме (Мали и Велики забран, Летњиковачка
шума и шумски колплекс крај Саве) представљају вредан биолошки потенцијал и
ресурс за њихово коришћење и преуређење у сврху рекреације. Оне чине и основу за
организовање заштитног зеленила које би, повезано са градским зеленим површинама,
створило целовит систем зеленила у граду. Тежиште уређења ових површина је
дефинисање парк-шума и заштитног зеленила као и привођење примарној намени
уношењем адекватних садржаја и реконструкцијом постојеће вегетације и садњом
нове. Укупна површина неуређених шумских комплекса за потребе могућег
рекреативног коришћења износи око 167hа.

Заштитне шуме / заштитно зеленило су шуме чија је приоритетна функција заштита
(заштита форланда, заштита подземних вода, заштита од ветра, рекултивација
јаловишта и одлагалишта). Постоји заштитни зелени појас између реке Саве и радне
зоне Север" који је доста оштећен у приобаљу, интензивном сечом ради изградње
викендица и због замене стабала тополе. Покушај да се засад тополе обнови није
успео у планираном обиму и неопходно је ту акцију обновити, односно на ту површину
је неопходно увести шумске врсте које су способне да користе велике количине воде.
Поред државних путних праваца подићи тзв. зелене зидове који би апсорбовали
највећи део буке од саобраћаја. У ту сврху се предлаже формирање дрвореда отпорних
на аерозагађење који би поред основне функције имали и афирмативни визуелни
ефекат (платан, дивљи кестен, липа, јасен, јавор, млеч, кошћела и др.).

Приватне шуме су шуме у приватном власништву а њихова површина је занемарљива
на територији Плана.

Ревизијом ПГР се предвиђа подизање, очување, преуређивање и одржавање и других
отворених зелених површина, а где год је могуће уз постојеће и будуће улице
формирање дрвореда. Постојећи парковски простор је предвиђен за реконструкцију и
изградњу комуналне парковске опреме. Зелене површине јавне намене се уређују
декоративним биљем, у складу са хортикултурним пројектима. У оквиру зелених
површина дозвољено је постављање (у складу са просторним могућностима) урбаног
мобилијара, фонтана, мањих спортских и дечијих игралишта.
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Формирањем "Сава парка", заокружиће се основа система великих зелених површина
на подручју обухвата плана: Сава парк - Мали забран и зона Запад - Велики Забран -
Ново гробље - Летњиковачка шума. Обзиром да се недостатак зелених површина у
самом градском подручју не може надоместити новим парковским површинама а да су
постојеће површине недовољне за обезбеђење основне функције и прихвата дела
атмосферских вода, правилима грађења Ревизије ПГР се дефинишу обавезе
обезбеђења одређеног учешћа на појединачним парцелама. Стварањем оваквог
система зеленила створени су предуслови за делимичну корекцију параметара,
првенствено у централној градској зони.

При озелењавању површина јавне намене дати предност аутохтоним врстама (мин.
50% врста) које су у прилагођене локалним педолошким и климатским условима.
Могуће је користити егзоте за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима
средине а при томе нису инвазивне и одређени проценат пажљиво одабраних
зимзелених (четинарских) врста.

На зеленим површинама јавне намене није дозвољено: планирање сталних објеката у
занатске, туристичке, угоститељске и др. сличне сврхе; уништавање биљног
материјала и узтнемиравање и убијање животиња које их настањују; пуштање кућних
љубимаца осим у деловима који су за то предвиђени; одлагање грађевинског и др.
материјала, истовар земље и шута, робе, амбалаже, отпадака и сл; ложење ватре,
кретање и паркирање возила ван места предвиђених за то

За евакуацију комуналног отпада предвидети судове – контејнере на парцелама и
комплексима у новим стамбеним, 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%.

За одвоз кућног отпада, у сарадњи са ЈКП, кроз израду техничке документације треба
дефинисати потребан број контејнера и њихову локацију. Услови за организовање
контејнерских места су идентични као и за постављање у радним зонама, при чему се
препоручује да се на контејнерским местима врши и селектовање отпада (посебни
контејнери за папир, стакло и сл.). У сарадњи са ЈКП могуће је предвидети и другачије
системе и методе прикупљања и евакуисања кућног смећа, а у складу са условима
заштите животне средине. Поступци и мере управљања отпадом дефинисани су тачком
II.1.8.3. Мере заштите животне средине.

У складу са Законом, дефинише се минимални степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта, потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе.

За издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе, инвеститору је
неопходно да има обезбеђен приступ на површину јавне намене - саобраћајницу.
Приступ преко службености је могуће користити у складу са законским одредбама и у
случајевима затеченог стања.

II 1.7. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА ПО
ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА, ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

II 1.6.11. СИСТЕМ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА
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За издавање Употребне дозволе, неопходно је обезбедити комуналну опремљеност
према табели која следи.

Табела 10: Потребан степен комуналне опремљености за издавање Употребне
дозволе

Типична градска  целина; зона Мин. степен комуналне опремљености
ТГЗ Централне насељске
функције

приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод,
канализација

ТГЗ Становање
С1, С1+, С2 приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод,

канализација
С3, С4, С5 приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод
ТГЗ Пословање приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод,

канализација; обавеза условљавања изградње уређаја за
пречишћавање отпадних вода за произвођаче који их
имају у технолошком поступку

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

ТГЗ Спортско рекреативне
површине

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

ТГЗ Зелене површине /
Површине остале намене
О, З, СЦ приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод,

канализација
В ел. енергија
Т приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод,

канализација
ЈО, ЈП објекти: приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод,

канализација,
површине: пре изградње партерних површина јавне
намене, сви планирани објекти и мреже инфраструктуре
морају бити постављени

ПН У складу са посебним условима.
ВП /
ПЗ /
ЦП приступна саобраћајница, ел. енергија, водовод
И У складу са захтевима сваког објекта појединачно.

На основу услова добијених од Завода за заштиту природе Републике Србије бр. 020-
2986/2 од 20.01.2015. и Одлуке скупштине општине Шабац о заштити стабла липе у
Шапцу бр. 020-6/2001-01 ("Сл. лист општине Богатић, Владимирци, Коцељева и
Шабац", бр. 13/2001), на територији коју обухвата плански документ постоји једно
заштићено природно добро: Споменик природе Стабло липе у Шапцу. Забрањује се
посећи стабло, ломити и сећи грање, кидати лишће и плодове, или предузимати било
које радње које би могле изменити изглед или довести у питање опстанак стабла.
Стабло се налази у обухвату подручја за које се условљава израда ПДР и којим ће се
додатно разрадити плански услови заштите и очуваља стабла.

Сава са приобалним појасом у природном и блиско природном стању је међународни
еколошки коридор, а водотоци и канали са приобаљима у природном и блиско
природном стању, влажна станишта и предеони елементи у агроекосистему (шумске
површине, шумарци, групе стабала, међе, живице, кошанице) у обухвату плана имају
улогу еколошких коридора еколошке мреже Србије.

II 1.8. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

II 1.8.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
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У обухвату Плана нема подручја у поступку заштите, евидентираних природних добара
и утврђених еколошки значајних подручја еколошке мреже. Завод је дефинисао
следеће услове који су уграђени у посебна поглавља Ревизије ПГР (сажети приказ
услова):

 Применити приступ интегралног и континуалног планирања са нагласком на
заштити природних вредности и квалитета животне средине,

 Као општи циљ организације простора дефинисати коришћење простора у
складу са потенцијалима природних и створених вредности,

 Усагласити просторно-функционалну матрицу насеља са капацитетима средине
разрешењем конфликтних интереса и развојних проблема,

 Планом обезбедити основ за организацију, коришћење, уређење и заштиту
простора који треба да доведу до организованог активирања просторних
потенцијала и усмеравања просторног развоја у оквирима одрживости,

 Утврдити планска решења намене површина, правила грађења и уређења,
којима се одређује одрживо коришћење простора (у складу са демографским
пројекцијама, природним и створеним чиниоцима и др.),

 Очувати шумске површине и шумарке,
 Спречити прекомерну пренамену пољопривредног земљишта,
 Водене површине и приобалне појасеве са влажним стаништима у природном и

блиско-природном стању, издвојена травна и шумска станишта валоризовати
као мултифункционалне просторе природних вредности, укључити их у систем
јавног зеленила и наменити као зеленило посебне намене у јавној својини,

 У циљу ублажавања негативних структура измењене обалне структуре
водотока, приликом изградње (реконструкције) обалоутврда, следећим
техничким решењима омогућити кретање дивљих врста: грубо храпава
површина обалоутврде са нагибом мањим од 45 степени изузев пристана, мала
зелена оаза природне вегетације на сваких 100-200м, оптимално 50м

 Обезбедити континуирани појас вишеспратне аутохтоне вегетације уз водотоке,
очувањем или ревитализацијом постојећег приобалног зеленила, а на деловима
где постоје услови за формирање појаса заштирног зеленила, обалу визуелно
одвојити од простора људских активности зеленилом висине 1-3м,

 Изван зоне становања, минимална удаљеност планираних објеката који
захтевају поплочавање и/или осветљење треба да буде 50м од обалла Саве а у
зони становања 20-50м од обале водотока и канала.

 За заштиту од последица евентуалне дисперзије горива воденом површином
предвидети одговарајуће хемијско-физичке мере и биолошке мере санације
према посебним условима.

 У зони од 200м од водотока је забрањено одлагање отпада и свих врста
отпадних материја и не планирати трајно складиштење опасних материја
(резервоари горива и сл.).

 На парцелама у заштитном појасу 5-10м од обала и влажних станишта
забранити употребу пестицида,

 Поред обала је забрањено коришћење јаких светлосних извора (рекламни
ротирајући ефекти, ласери и сл.) усмерених ка небу. Ограничити трајање
спољног осветљења приобаља на прву половину ноћи,

 При озелењавању површина јавне намене дати предност аутохтоним врстама
(мин. 50% врста) које су у прилагођене локалним педолошким и климатским
условима. Могуће је користити егзоте за које је потврђено да се добро
адаптирају датим условима средине а при томе нису инвазивне и одређени
проценат пажљиво одабраних зимзелених (четинарских) врста.

 Предвидети изградњу тзв. зелених зидова који би апсорбовали највећи део
буке од саобраћаја. У ту сврху се предлаже формирање дрвореда отпорних на
аерозагађење који би поред основне функције имали и афирмативни визуелни
ефекат (платан, дивљи кестен, липа, јасен, јавор, млеч, кошћела и др.).

 Озеленити паркинг просторе високим лишћарима широких крошњи без плодова
који могу да угрозе пролазнике или јавну површину и аутомобиле и са
кореновим системом који је обезбеђен да не врши негативне утицаје на
нивелацију паркинг површине.

 Редовним одржавањем партерног зеленила и слободних, неизграђених
површина сузбијати алергене и инвазивне врсте а нарочито: амброзију, багрем,
негундовац, кисело дрво и др.

 На зеленим површинама јавне намене није дозвољено: планирање сталних
објеката у занатске, туристичке, угоститељске и др. сличне сврхе; уништавање
биљног материјала и узтнемиравање и убијање животиња које их настањују;
пуштање кућних љубимаца осим у деловима који су за то предвиђени;



ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА -

- 55 -

одлагање грађевинског и др. материјала, истовар земље и шута, робе,
амбалаже, отпадака и сл; ложење ватре, кретање и паркирање возила ван
места предвиђених за то.

 Одредити врсту објеката јавне намене на којима ће се формирати зелене
фасаде и/или зелени кровови.

 У новим блоковима вишепородичног становаља потребно је обезбедити
норматив од 5м2/становнику,

 Предбаште у зонама индивидуалног становања озеленити. Минимално учешће
зелених површина треба да буде 30% а на парцелама већим од 6 ари - 40%.

 Предвидети комлетно инфраструктурно и комунално опремање простора. У
случају изградње септичких јама, исте морају бити непропусне и
димензиониране према потрошњи воде.

 У случају да се приликом извођења радова наиђе на природно добро геолошко
- палеонтолошког типа и менеролошко - петрографског порекла, неопходно је
прекинути радове и обавестити надлежно министарство.

 Очувати посебне амбијенталне целине и пејзажно вредне просторе, историјско
и културно наслеђе.

 План мора бити усклађен са планом ширег подручја.

У току израде Ревизије ПГР су прибављени Подаци о постојећем стању и условима за
измену и допуну ПГР "Шабац" - ревизија, бр. 01-60 од 14.01.2015.г. од Завода за
заштиту споменика културе "Ваљево". Из достављених података су изостављени
објекти на Мишару и археолошки локалитети који су ван граница обухвата плана.

II 1.8.2.1. Утврђена непокретна културна добра:

1. Зграда Гимназије у Шапцу (ул. Масарикова бр. 13 - музеј),
2. Стара шабачка болница (угао ул. В. Мишића и Попа Карана),
3. Шабачка Тврђава,
4. Зграда Општинског СУП-а (ул. Г. Јевремова бр. 4),
5. Зграда Окружног суда (ул. Г. Јевремова бр. 8),
6. Зграда »Борова« (ул. Масарикова  бр. 2),
7. Арамбашића кућа  (ул. Карађорђева бр. 3),
8. Кућа Драгомира Драже Петровића (ул. Масарикова бр. 39),
9. Кућа Павла Станића (ул. Г. Јевремова бр. 21),
10. Зграда Прве народне апотеке (ул. Г. Јевремова бр. 23),
11. Зграда Народне Библиотеке »Жика Поповић« (ул. Масарикова бр. 18),
12. Кућа Проте Ј. Павловића (ул. Масарикова бр. 3),
13. Јеврејско гробље,
14. Зграда ОШ »Ј. Веселиновић« (ул. Карађорђева бр. 48),
15. Црква Св. Апостола Петра и Павла са спомеником палим шапчанима у Првом

светском рату,
16. Зграда Соколског дома,
17. Улица Господар Јевремова,
18. Зграда Тржнице.

У поступку проглашења су следећа културна добра:
1. Зграда "Зелени венац",
2. Зграда Занатског дома.

У поступку израде предлога проглашења су:
1. Црква Св. Ане,
2. Млин Јакова Вукосављевића у ул. Јанка Веселиновића,
3. Управна зграда ХК "Зорка" и кула са сатом.

Улица Господар Јевремова је проглашена за просторно културно историјску целуну
(Одлука о утврђивању Улице Господар Јеврема у Шапцу за просторно културно
историјску целину, "Сл. гласник РС", бр. 17/06).

II 1.8.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
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Услови чувања, одржавања  и коришћења утврђених непокретних културних
добара:

1. Мере техничке заштите оквирно и у најширем смислу одређене су самом
Одлуком односно Решењем о утврђивању, посебно за свако културно добро..

2. Власници односно корисници Непокретног културног добра (у даљем тексту:
НКД) дужни су да пре предузимања било које врсте интервенције на објекту
(инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација, санација и
ревитализација) да поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе
Захтев за добијање Решења о предузимању мера техничке заштите, као и да
исто доставе надлежној Урбанистичкој служби како би она издала локацијске
услове.

3. Мере техничке заштите првенствено се издају у циљу враћања објекта у
аутентично стање. На објектима где се по процени стручњака надлежног
Завода могу дозволити одступања од аутентичног габарита, као и изворног
изгледа, мере техничке заштите су таквог карактера да имају за циљ да
одступања не смеју битно нарушавати аутентични изглед, као и примену
материјала, а не могу у погледу габарита и регулационе линије супростављени
општој регулацији.

4. Тенде и рекламе се могу поставити уз дозволу и по условима надлежне Службе
заштите.

Мере заштите заштићене околине споменика културе:
1. Ограничење спратности трајних или привремених објеката који својом

наменом, волуменом габарита по висини и облику могу угрозити или
деградирати споменик културе и његову заштићену околину,

2. Урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опремање и редовно
одржавање простора заштићене околине извести у функцији очувања и
презентације споменика културе.

3. У заштићеном простору се не дозвољава постављање надземних и ТТ водова.
4. У просторним целинама постојење и режим саобраћаја се регулишу по условима

надлежних органа и службе заштите.
5. Рушење објеката у заштићеној околини се може вршити уз дозволу и по

условима надлежне службе заштите.

II 1.8.2.2. Вредни објекти архитектонског наслеђа
1. Зграда Драгомира Драже Петровића (Масарикова бр. 54),
2. Кућа у Масариковој бр.44,
3. Кућа у Масариковој бр. 30,
4. Кућа у В. Караџића бр.55,
5. Стамбена зграда у ул. Краља Милана бр. 34-36,
6. Кућа у ул. К. Милана бр. 15 се скида са списка вредних објеката јер изведено

стање након реконструкције објекта нема архитектонске вредности.
7. Кућа у улици Краља Александра бр. 12,
8. Кућа на углу улица Ј. Веселиновића и К. Александра,
9. Зграда Железничке станице,
10. Стамбено насеље у Грмићској улици,
11. Кућа у ул. В. Мишића бр. 10,
12. Кућа у ул. В. Мишића бр. 4,
13. Кућа на углу улица В. Мишића и К. Абрашевића,
14. Стамбено насеље код ОШ "Селе Јовановић",
15. Кућа у Карађорђевој бр. 30,
16. Кућа у Карађорђевој бр. 32,
17. Кућа у Карађорђевој бр. 54,
18. Кућа у Карађорђевој бр. 55,
19. Стамбена зграда у Карађорђевој бр. 37,
20. Кућа у Карађорђевој бр. 20,
21. Кућа у Л. Лазаревића бр. 8,
22. Кућа у Л. Лазаревића бр. 10,
23. Кућа у Л. Лазаревића бр. 12,
24. Кућа на углу ул. Поцерске и Деспота Стефана Лазаревића,
25. Зграда у ул. Народних Хероја (Хајдук Вељка),
26. Две стамбене зграде у ул. Народних Хероја (Хајдук Вељка),
27. Кућа у Карађорђевој бр.5,
28. Зграда економско трговачке школе, Масарикова бр. 29,
29. Зграда Музичке школе, Масарикова бр. 33,



ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА -

- 57 -

30. Кућа у Масариковој бр. 20,
31. Кућа у Масариковој бр. 16,
32. Кућа у Масариковој бр. 10,
33. Кућа у Масариковој бр. 4,
34. Зграда Народне банке,
35. Зграда О.Ш. "Вук Караџић",
36. Зграда дирекције окружне подрињске железнице, сада зграда "Фершпеда",
37. Медицинска школа, ул. Цара Душана,
38. Градска болница у ул. Попа Карана,
39. Зграда Шабачке гимназије у ул. Војводе Мишића,
40. Дуњића кућа у ул. В. Мишића,
41. Кућа у Карађорђевој бр. 9,
42. Војна касарна у Поцерској улици,
43. Црква Св. великомученика Георгија на Доњошорском гробљу,
44. Кафана "Шаран",
45. Пољопривредна школа и стамбена зграда,
46. Зграда прве електричне централе.

Ревизијом ПГР се одређује да овој групи објеката припадају и:
 Кућа у Краља Милана бр. 6: Кућа Боже Милановића, члана "Младе Босне" и

једног од организатора атентата на Франца Фердинанда 1914.
 Објекат старе Синагоге у Улици Владе Јовановића бр. 11.
 "Прва капија" - објекат за контролу улаза у комплекс "Зорке" у Улици Хајдук

Вељка (кат.п.бр. 6915/8 и 6915/15), објекти библиотеке и културног центра у
комплексу "Зорка" (кат.п.бр. 6915/17 и 6915/18). Ови објекти, заједно са
објектима Управне зграде ХК "Зорка" и куле са сатом треба да чине културно-
историјску целину, те је потребно покренути утврђивање НКД.

Аутентичне вредности локалне архитектуре и градитељства и све мањи број оваквих
објеката локална заједница не сме да занемари. Интерес локалне заједнице и њене
обавезе у погледу очувања културног наслеђа су установљене Законом о локалној
самоуправи.

Наведени, стручно одабрани објекти чине својеврстан попис културног ресурса града
Шапца, само се директна обавеза старања о њима препушта локалној заједници, при
чему се свакако подразумева стручна сарадња службе заштите непокретних културних
добара, али не на основу одредби Закона о културним добрима него на основу
планских аката локалне самоуправе.

У том смислу и у циљу заштите аутентичне вредности локалне архитектуре и визуелног
идентитета централних градских блокова, Ревизијом ПГР је утврђена висинска
регулација за улице у зонама Ужег и Ширег центра.

На објектима се могу изводити мере техничке заштите у циљу враћања аутентичног
изгледа. Дозвољавају се они радови на објектима који би довели до побољшања
санитарно-хигијенских услова коришћења објекта, с тим да они не наруше спољашњи
изглед грађевини.

II 1.8.2.3. Археолошка налазишта и локалитети:
На подручју обухвата плана се налазе следећи археолошки локалитети :

 бр. лок.: 0.1; назив лок.: Стари град; утврђење и насеље; хронолошка
припадност: средњи век и османски период

 бр. лок.: 0.4; назив лок.: Касарске ливаде; насеље; хронолошка припадност:
неолит

 бр. лок.: 0.6; назив лок.: Касарске ливаде; насеље; хронолошка припадност:
неолит-винчанска култура

 бр. лок.: 0.7; назив лок.: ул. насеље: Срески расадник; насеље; хронолошка
припадност: неолит-винчанска култура

 бр. лок.: 0.10; назив лок.: Јеврејско гробље на Д. гробљу; насеље; хронолошка
припадност: средњи век

 бр. лок.: 0.11; назив лок.: Бајир (простор између улица М. Митровића и
Добропољске и простор обе стране улице Ј. Веселиновића (од М. Митровића до
католичке цркве); некропола; хронолошка припадност: средњи век, османски
период
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 бр. лок.: 0.12; назив лок.: Беглук - Б а р е; хронолошка припадност: гвоздено
доба

 бр. лок.: 0.13; назив лок.: Насерова улица; насеље; хронолошка припадност:
средњи век

 бр. лок.: 0.14; назив лок.: ПК Мачва; насеље; хрон. припадност: средњи век
 бр. локалитета: 0.16; назив локалитета: Думача (између ЦОК и реке Думаче,

десно од моста; насеље; хронолошка припадност: неолит-винчанска култура
 бр. локалитета: 0.17; назив локалитета: Камичак, очага реке Камичак; насеље;

хронолошка припадност: неолит-винчанска култура
 бр. локалитета: 0.18; назив локалитета: Хиподром; насеље, некропола;

хронолошка припадност: неолит, средњи век
 бр. локалитета: 0.19; назив локалитета: Железнички мост Сава; улица, насеље;

хронолошка припадност: средњи век
 бр. локалитета: 0.23 (71); назив локалитета: Китог; насеље; хронолошка

припадност: неолит-винчанска култура
 ид бр. 191; назив локалитета: Триангл, Троугао пруга Шабац - Зворник и Шабац

- Рума; припадност: римско насеље (05)
 ид бр. 192; назив локалитета: Џаминовача; припадност: позна антика (08)
 ид бр. 193; назив локалитета: Алфировица, Шабац; припадност: позна антика

(09)
 ид бр. 410; назив локалитета: Бенска бара (Јела); гробље / некропола;

припадност: вишеслојни неолит, гвоздено доба (03)
 ид бр. 411; назив локалитета: Доњошорско гробље; гробље / некропола;

припадност: вишеслојни (02)
 ид бр. 412; назив локалитета: Мијатовача; припадност: Босутска култура (015).

Мере заштите и услови чувања, одржавања и коришћења археолошких
локалитета:

1. Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на њима вршити
неовлашћено прекопавања, ископавања и дубока заоравања (преко 30 цм).

2. У случају трајног уништавања или нарушавања археолошког локалитета
због инвестиционих радова, спроводи се заштитно ископавање о трошку
инвеститора.

3. Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживање,
заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива предходну
заштиту које се открије приликом изградње инвестиционог објекта - до
предаје добра на чување овлашћеној установи заштите..

4. У непосредној близини археолошких локалитета инвестициони радови
спроводе се уз повећане мере опреза и присуство и контролу надлежних
служби заштите (надлежног завода за заштиту споменика културе).

5. Уколико би се током радова наишло на археолошке предмете извођач
радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести
надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се
налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме
је откривен.

6. Забрањује се привремено или трајно депоновање смећа и земље и других
материјала на и у близини археолошких локалитета.

7. Дозвољава се инфраструктурно опремање простора археолошких
локалитета и његово уређење према посебним условима и стручним
мишљенима које доноси надлежни завод за заштиту споменика културе.

8. Забрањено је вађење и одвожење камена, земље и грађевинског
материјала са археолошких локалитета.

II 1.8.2.4. Меморијална места и спомен обележја:

Осим објеката који су евидентирани у предходним поглављима, на територији града
постоје и меморијална места и спомен обележја која чине културно и историјско
наслеђе града.

Меморијалне целине: Јеврејско гробље; Доњошорско и Камичко гробље; Стари град.

Споменици:
 У Градском парку: Споменик Ивану Кнежевићу (Кнез Иви од Семберије рад

београдског вајара Душана Јовановића), Споменик Јанку Веселиновићу,
Споменик Кости Абрашевићу
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 Споменик Роберту Толингеру на Доњошорском гробљу
 Споменик Кости Абрашевићу на Камичком гробљу
 Споменик изгинулим Шапчанима у ратовима 1912-1918, у црквеној порти

(саставни део утврђеног НКД)
 Споменик посвећен Брани Петровићу и свим четницима погинулим у

Македонији од 1904-1907.г. подигнут  1908.г. на Баиру
 Споменик борцима II св. рата у улици Лазе Лазаревића
 Споменик Лази К. Лазаревићу
 Споменик Стојану Новаковићу и споменик Народном хероју у "Малом парку"

(споменици који треба да се врате након вандалских дела).

Спомен обележја:
 Капела поред Старог моста
 Најстарије плоче које говоре о прошлости Шапца налазе се на Шабачкој цркви

(1831.г.); С јужне стране цркве, десно од врата сахрањен је војвода Лука
Лазаревић (1852.г.); Трећа плоча стоји изнад врата на западној страни цркве
где пише да је звоник завршен 1858.г.

 У време прославе стогодишњице рођења Јеврема Обреновића, Дрињско коло
јахача Кнез Михаило, на некадашњем конаку Јеврема Обреновића  поставило
је спомен плочу на лице зграде, а у соби конака у којој је рођен Милош
Јевремов, отац будућег краља Милана, такође је била постављена плоча.
Данас се плоче налазе у Народном музеју у Шапцу.

 Плоча постављена у холу приземља Окружног суда у Шапцу, после првог
светског рата,

 У дворишту Гимназије 4. јула 1929 плоча са именима палих професора и
ученика на бојном пољу 1912.-1918.

 Иницијативом Жике Поповића, 26 маја 1940.г. постављена је плоча у
Јевремовој улици на кући Др. Андре Јовановића, на месту где је била кућа у
којој се родио Лаза К.Лазаревић.

 У холу занатског дома 8. децембра 1940.г. откривена је спомен плоча са
именима оснивача Савеза занатлија у Шапцу

 Спомен плоча у холу зграде Народне банке
 Спомен обележја из II Св.рата
 1991.г. постављене су две плоче на згради Синагоге и на кући  Др. Аврама

Винавера, у којој је рођен Станислав Винавер; постављање плоча је било на
иницијативу удружења Српско Јеврејског пријатељства

 У оквиру партерних површина улица Господар Јевремове и Карађорђеве
постављено је више спомен / информативних плоча које упућују на објекте
вредне градске архитектуре и познате шапчане који су живели и радили у
њима.

Локална самоуправа је дужна да се о овим споменицима брине са дужним поштовањем
као местима и објектима које су предходне генерације житеља града подигле у спомен
битним догађајима или значајним суграђанима. Уклоњена или оштећена обележја је
неопходно обновити. Ревизијом ПГР се подстиче постављање и других споменика и
спомен обележја у складу са одлукама локалне самоуправе и законским одредбама.

II 1.8.3.1. Концепција заштите животне средине

У склaду сa Зaкoнoм o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину ("Сл. глaсник
РС”, бр. 135/2004), прибaвљeнo je Мишљeњe o пoтрeби изрaдe Извeштaja o стрaтeшкoj
прoцeни утицaja нa oкoлину Градске упрaвe oпштинe Шaбaц, Oдeљeњa зa инспeкциjскe
и кoмунaлнo стaмбeнe пoслoвe, бр. 01-994 од 18.11.2014. (501-4-45/2014-08 од
17.11.2014.) и на основу којег је донета Одлука да се не израђује стратешка процена
утицаја ПГР "Шабац" - ревизија, на животну средину ("Сл. лист града Шапца", бр.
27/14), с обзиром да је за потребе израде Генералног плана за шабац и приградска
насеља: Мајур, Јевремовац, П. Причиновић, Јеленча и Мишар, рађена Извештај о
стратешкој процени (решење бр. 501-4-25/2008-08 од 27.03.2008. којим су рaзмaтрaнa
питaњa вeзaнa зa зaштиту живoтнe срeдинe и услoви пoд кojимa сe плaнирaнe
aктивнoсти мoгу рeaлизoвaти.

Ревизијом плана се не врши значајна промена намене површина већ само
усаглашавање техничких и урбанистичких параметара, тако да обрађивач плана неће

II 1.8.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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излазити из оквира стратешки дефинисаних утицаја на животну средину, утврђених
Генералним планом.

Зaштитa живoтнe срeдинe пoдрaзумeвa пoштoвaњe свих oпштих мeрa зaштитe живoтнe
срeдинe и прирoдe кao и свих тeхничкo-тeхнoлoшких мeрa и прoписa утврђeних
пoзитивнoм зaкoнскoм рeгулaтивoм и услoвимa нaдлeжних oргaнa. У тoм кoнтeксту
мeрe зaштитe живoтнe срeдинe у фaзи изрaдe плaнa су усмeрeнe нa зaштиту oснoвних
чинилaцa живoтнe срeдинe (вoдe, вaздухa и зeмљиштa), штo je у фaзи изрaдe
извeштaja стрaтeшкe прoцeнe утицaлo нa oпрeдeљeњe зa избoр рeлeвaнтних
пoкaзaтeљa (индикaтoрa).

Пoсeбнa пaжњa је пoсвeћeнa у прoнaлaжeњу нajпoгoдниjих рeшeњa зa следеће
проблеме: недовољна инфраструктура за прикупљање, третман и одлагање
комуналног и индустријског отпада; недовољна инфраструктура за одвођење и
пречишћавање отпадних вода; загађивање ваздуха; деградација и загађивање
земљишта; повишена саобраћајна бука у граду и на државним саобраћајницама;
нелегална градња; неадекватно управљање заштитом животне средине у привредним
предузеђима; неразвијен мониторинг животне средине и промена у простору;
недовољно инвестирање у заштиту животне средине.

Приликом израде Ревизије поштована је стрaтeгиja зaштитe живoтнe срeдинe која је
дефинисана Генералним планом и која се заснива нa oснoвним нaчeлимa стрaтeшкe
прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину (Зaкoн o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну
срeдину, члaн 4.): oдрживoг рaзвoja, интeгрaлнoсти, прeдoстрoжнoсти, хиjeрaрхиje и
кoрдинaциje и jaвнoсти, приликoм привoђeњa прoстoрa нaмeни и изгрaдњe нoвих
oбjeкaтa нa oснoву прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину свих глaвних плaнских
рeшeњa, прoгрaмa и aктивнoсти нa спрoвoђeњу плaнa, нaрoчитo у oднoсу нa
рaциoнaлнo кoришћeњe рeсурсa, мoгућe угрoжaвaњe живoтнe срeдинe и eфикaснoст
спрoвoђeњa мeрa зaштитe.

Мeрe зa смaњeњe зaгaђeнoсти живoтнe срeдинe утврђуjу сe путeм интeгрaлнoг
плaнирaњa нaмeнe зeмљиштa у циљу прoстoрнoг рaздвajaњa зaгaђивaчa и oсeтљивих
нaмeнa, примeнoм зaкoнскe рeгулaтивe из oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe у циљу
примeнe чистиjих прoизвoдних тeхнoлoгиja и смaњeњa eмисиje зaгaђуjућих мaтeриja,
пoбoљшaњeм eфикaснoсти кoнтрoлe квaлитeтa чинилaцa живoтнe срeдинe и
укључивaњeм jaвнoсти у дoнoшeњe oдлукa пo питaњимa зaштитe живoтнe срeдинe.

II 1.8.3.2. Опис мера за спречавање и ограничавање негативних, односно
увећање позитивних утицаја на животну средину

Зaштитa вaздухa, зaштитa oд букe, вибрација и нејонизујућих зрачења

Ревизијом ПГР су утврђeнe зaштитнa рaстojaњa измeђу стaнoвaњa и приврeдних зoнa
зa пoтрeбe индустриje, грaђeвинaрствa, сaoбрaћajних услугa, склaдиштeњa и других
дeлaтнoсти кoje у вeћoj мeри мoгу дa угрoзe живoтну срeдину. Прeдуслoв дa градско
подручје будe приjaтнo мeстo зa живoт и oдмoр предходно је oбeзeђeн изградњом
Западне трансферзале. Oд oстaлих услoвa билo би пoтрeбнo: изрaдити мaпe букe нa
oснoву спрoвeдeних гoдишњих мeрeњa букe (пo oдрeђeнoj динaмици и нa oдрeђeнoм
брojу мeрних тaчaкa – спирaлним мoнитoрингoм), дoнeти oдлуку o мeрaмa зa зaштиту
oд букe, кao oснoвни инструмeнт зa успeшaн рaд инспeкциjских служби, укључити
пoлициjу у систeм зaштитe oд букe и eдукoвaти стaнoвништвo o нeoпхoднoсти oчувaњa
живoтнe срeдинe oд зaгaђeњa букoм.

У oквиру рeгулaциoних плaнoвa и урбaнистичких прojeкaтa зa државне и локалне
путeвe и сaбирнe улицe кao и зa нoвe трaсe шинских линиja oбeзбeдити зaштитнe
пojaсeвe и другe мeрe зaштитe нa oснoву прoцeнe утицaja сaoбрaћaja нa живoтну
срeдину.

Нaстaвкoм рeaлизaциje прoгрaмa тoплификaциje и гaсификaциje oбeзбeдићe сe
смaњeњe eмисиje из индивидуaлних лoжиштa. Прoгрaмoм штeдњe и eфикaсниjeг
кoришћeњa eнeргиje у дoмaћинствимa и згрaдaмa oбeзбeдити зa рaзвoj прoизвoдњe
квaлитeтних изoлaциoних мaтeриjaлa и грaђeвинскe стoлaриje, укључуjући и
пoдстицajнe услoвe зa нaбaвку и угрaдњу у пoстojeћe и нoвe згрaдe.
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Унaпрeдити пoстojeћи систeм мoнитoрингa квaлитeтa живoтнe срeдинe у склaду сa
eврoпскoм рeгулaтивoм. Нa oснoву лoкaлних пoтeнциjaлa зa кoришћeњe oбнoвљивих
видoвa eнeргиje, oдгoвaрajућим прoгрaмимa стимулисaти упoтрeбу oвих извoрa
eнeргиje кao битнe кoмпoнeнтe oдрживoг рaзвoja грaдa.

Упрaвљaњe квaлитeтoм вaздухa трeбaлo би дa сe спрoвeдe: цeнтрaлизoвaним
снaбдeвaњeм тoплoтнoм eнeргиjoм дo мaксимaлних кaпaцитeтa Тoплaнe;
гaсификaциjoм цeлoкупнoг пoдручja oбухвaћeнoг плaнским дoкумeнтoм, смaњeњeм
eмисиja штeтних пoлутaнaтa и смaњити тoплoтнe губиткe нa стaмбeним oбjeктимa зa
50%; у рaсхлaдним пoстрojeњимa кoристити флуидe кojи нe зaгaђуjу срeдину;
пoпулaризaциjoм кoришћeњa сунчeвe eнeргиje, кoришћeњeм гeoтeрмaлнe eнeргиje зa
грejaњe и прoизвoдњу сaнитaрнe тoплe вoдe; кoришћeњeм рaзвиjeних систeмa зa
прeчишћaвaњe гaсoвитих прoдукaтa кojи зaгaђуjу вaздух нa индустриjским
пoстрojeњимa; смaњeњeм eмисиja прoдукaтa сaгoрeвaњa "сус” мoтoрa смaњeњeм
пoтрoшњe гoривa (хибридни мoтoри) и кoришћeњeм eкoлoшки прихвaтљивиjих гoривa;
усмeрaвaњeм трaнзитнoг сaoбрaћaja нa oбилaзницe; пoвeћaњeм зeлeнoг фoндa нaсeљa
и формирњем система зелених површина; вршeњeм кoнтинуирaнe и прoгрaмскe
кoнтрoлe oснoвних и спeцифичних пaрaмeтaрa вeзaних зa квaлитeт вaздухa у
aкрeдитoвaним лaбoрaтoриjaмa и стaндaрдизoвaним мeтoдaмa.

Смањење буке, вибрација и нејонизујућег зрачења врши се подизањем појасева
заштитног зеленила и техничких баријера за заштиту од буке на најугроженијим
локацијама (дуж аутопута), применом прописаних дозвољених нивоа буке у
изграђеним подручјима насеља, као и применом прописаних мера заштите од
нејонизујућег зрачења (далеководи и трафо станице).

Зaштитa вoдe и зaштитa зeмљиштa

Зeмљиштe и вoдeнe пoвршинe у пoдручjу зaштитe извoриштa вoдoснaбдeвaњa, у
склaду сa члaнoм 45. Зaкoнa o вoдaмa, мoрajу бити зaштићeнa oд нaмeрнoг или
случajнoг зaгaђивaњa  и других утицaja кojи мoгу дeлoвaти нeпoвoљнo нa издaшнoст
извoриштa и здрaвствeну испрaвнoст вoдe.

Зaштитa oбjeкaтa вoдoснaбдeвaњa je oбeзбeђeнa дeфинисaњeм нeпoсрeднe, ужe и
ширe зoнe сaнитaрнe зaштитe извoриштa вoдoснaбдeвaњa "Мaли Зaбрaн" и
"Тaбaнoвић". Пoзнaтo je дa сe прaктичнo читaвo пoдручje грaдa нaлaзи у ширoj зoни
зaштитe извoриштa "Мaли Зaбрaн". Збoг брojних зaгaђивaчa нa пoдручjу ужe и ширe
зoнe зaштитe, пoсeбним прoгрaмoм су утврђeни прoблeми угрoжaвaњa живoтнe срeдинe
у тoм пoдручjу, мeрe зaштитe oд присутних зaгaђивaћa нa тoм пoдручjу и oбeзбeђeнo je
успoстaвљaњe мoнитoрингa квaлитeтa зeмљиштa и пoдзeмних вoдa.

У циљу oчувaњa и oдрживoг кoришћeњa пoстojeћих вoдних пoтeнциjaлa трeбa
приступити изрaди Стрaтeгиje кoришћeњa вoдних пoтeнциjaлa нa тeритoриjи oпштинe.
Oвим нaчинoм кoришћeњa усaглaшaвajу сe пoтрeбe грaђaнa сa мoгуђнoстимa
прoдукциje здрaвe пиjaћe вoдe нe нaрушaвajући oснoвнe услoвe срeдинe.
Унaпрeђивaњe вoдних пoтeнциjaлa нa тeритoриjи Града зaхтeвa aктивaн приступ и
трaжи oдрeђeнe aктивнoсти: инoвирaњe кaтaстaрa вeћ изгрaђeних вoдних oбjeкaтa нa
пoдручjу Града и стaвљaњe истих пoд сaнитaрни нaдзoр, спрoвeсти пoсeбaн нaчин
гaздoвaњa нa пoљoприврeднoм зeмљишту у циљу кoнтрoлисaњa упoтрeбe хeмиjских
срeдстaвa, спрoвeсти рaциoнaлни нaчин гaздoвaњa сa извoриштимa квaлитeтних вoдa,
изрaдити кoдeкс пoнaшaњa пoтрoшaчa вoдa кojи би биo oбaвeзуjући зa свe кoрисникe
и усaглaшeн сa мoгућнoстимa прoдукциje здрaвe квaлитeтнe вoдe сa пoтрeбaмa
грaђaнa, прeкo срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa, путeм пригoдних прeдaвaњa, трибинa и
др. eдукoвaти грaђaнe дa рaциoнaлнo кoристe здрaву квaлитeтну вoду и укaзивaти нa
лoкaлнe зaгaђивaчe и вршити притисaк дa угрaдe филтeрe и прeчистaчe, кaкo би сe
смaњиo стeпeн зaгaђeнoсти вoдoтoкa.

Прoблeм испуштaњa нeпрeчишћeних oтпaдних вoдa дирeктнo у рeкe и кaнaлe, рeшeн je
плaнирaњeм изгрaдњe цeнтрaлнoг пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa,
изгрaдњoм кoлeктoрa oтпaдних вoдa зa пригрaдскa нaсeљa, изгрaдњoм нoвих и
oбeзбeђeњeм испрaвнoсти пoстojeћих пoстрojeњa зa прeдтрeтмaн oтпaдних вoдa
индустриje. У тoм кoнтeксту пoтрeбнo je зaбрaнити свaкo испуштaњe oтпaдних и
фeкaлних вoдa у стaлнe вoдoтoкe, бeз прeдхoднoг прeчишћaвaњa, спрoвeсти стaлни
нaдзoр нaд индустриjским oбjeктимa у зoнaмa зaштитe oкo испуштaњa oпaсних
мaтeриja у зeмљиштe и вoдoтoкe. Мeђу тe oбjeктe спaдajу и: aутoбускe гaрaжe,
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мeхaничaрскe и вулкaнизeрскe рaдиoницe, мaгaцини, стoвaриштa мaзивa и гoривa,
бeнзинскe пумпe, живинaрскe и стoчaрскe фaрмe, стругaрe и пoстрojeњa зa прeрaду
дрвeтa, угoститeљски oбjeкти сa вeћoм фрeквeнциjoм људи и др., нa лoкaциjaмa гдe тo
тeхнички услoви дoзвoљaвajу увeсти прикључкe зa тeхничку вoду из Сaвe. Потребно је
обезбедити додатну локацију за уређај за пречишћавање индустријских отпадних вода.

Упрaвљaњe и гaздoвaњe вoдaмa трeбa дa oбухвaтa: плaнирaњe дугoрoчнoг рaзвoja
кoришћeњa вoдa и вoдoтoкa (снaбдeвaњe нaсeљa пиjaћoм вoдoм, снaбдeвaњe
индустриjскoм вoдoм зa тeхнoлoшкe пoтрeбe – тeхничкa вoдa, нaвoдњaвaњe,
рибaрствo, eксплoaтaциja грaђeвинскoг мaтeриjaлa - пeскa, шљункa и рeкрeaциja,
туризaм и спoртoви нa вoди), урeђeњa вoдa и вoдoтoкa и зaштитa oд пoплaвa (урeђeњe
сливoвa, кoнзeрвaциja зeмљиштa, рeгулaциja рeкa и урeђeњe oбaлa, oдбрaнa oд
пoплaвa, урeђeњe и кaнaлисaњe вoдa у урбaним срeдинaмa и oдвoдњaвaњe
пoљoприврeдних пoвршинa), зaштитa вoдa у oквиру зaштитнe живoтнe срeдинe
(oдвoђeњe oтпaдних вoдa – кaнaлисaњe нaсeљa и индустриjских зoнa, прeчишћaвaњe
oтпaдних вoдa, пoпрaвљaњe рeжимa мaлих вoдa, oчувaњe eкoсистeмa у свим
прирoдним и вeштaчким aквaтoриjaмa и њихoвo oкружeњe), вoђeњe дугoрoчнe
вoдoприврeднe пoлитикe пoдручja зajeдницe (стрaтeгиja кoришћeњa вoдa), упрaвљaњe
пoтрoшњoм – мeрe плaнскe штeдњe вoдe, дeфинисaњe прaвнe зaштитe вoдa,
дeфинисaњe вoднoг прaвa и њeгoвo унaпрeђeњe и пoспeшивaњe мeђуoпштинскe и
рeгиoнaлнe сaрaдњe.

Упрaвљaњe квaлитeтoм вoдa врши сe прeкo: дoбрe зaштитe вoдa, мoнитoрингa
квaлитeтa вoдa oбeзбeђeним у кoнтрoлисaним и aкрeдитoвaним лaбoрaтoриjaмa нa
лoкaлнoм нивoу и фoрмирaњe бaзe пoдaтaкa у eлeктрoнскoj фoрми.

Упрaвљaњe зaштитoм пoљoприврeднoг зeмљиштa трeбa дa сe врши крoз: пoстojaњe
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, eдукaциjoм
пoљoприврeдних прoизвoђaчa и стимулисaњeм пoљoприврeдних прoизвoђaчa путeм
прихвaтљивoг крeдитирaњa.

Зaштитa oд хeмиjскoг удeсa

Зaштиту oд хeмиjскoг удeсa и зaгaђивaњa живoтнe срeдинe при прoизвoдњи, прeвoзу и
склaдиштeњу oпaсних мaтeриja у пoстojeћим и нoвим пoстрojeњимa и инстaлaциjaмa
oствaрити прeвeнтивним мeрaмa кoje oбухвaтajу: избoр aдeквaтнe лoкaциja кoja
испуњaвa услoвe зa зaштитнo oдстojaњe, примeну тeхнoлoгиje сa мaњe тoксичним
мaтeриjaмa, пoбoљшaњe тeхнoлoшкe пoуздaнoсти и сигурнoсти пoстрojeњa, изрaду
aнaлзe oпaснoсти и плaнa зaштитe oд удeсa. Примeнoм стaндaрдa ИСO 14000
oбeзбeдити унaпрeђeњe eкoлoшкe пoлитикe у приврeдним друштвимa, у oквиру кoje
трeбa рeшaвaти и прoблeмe упрaвљaњa eкoлoшким ризикoм у рeгулaрним услoвимa
прoизвoдњe и у случajу хeмиjскoг удeсa.

Рeшaвaњe прoблeмa упрaвљaњa eкoлoшким ризикoм при трaнспoрту oпaсних мaтeриja
крoз грaд зaвисићe oд динaмикe привoђeњa индустриjских зoнa нaмeни, тe ћe сe трaсe
прeвoзa oпaсних мaтeриja утврђивaти пoсeбним oдлукaмa у склaду сa нoвим
лoкaциjaмa ризичних пoгoнa и пoстрojeњa. Пoсeбним прoгрaмимa oбeзбeдити услoвe зa
рeшaвaњe прoблeмa трeтмaнa и oдлaгaњa oпaснoг и мeдицинскoг oтпaдa.

Унaпрeђeњe упрaвљaњa ризикoм oд удeсa вeћих рaзмeрa oбeзбeдити изрaдoм прoгрaмa
зa интeгрaлну прoцeну ризикa oд удeсa при склaдиштeњу, прeвoзу и кoришћeњу
oпaсних и штeтних мaтeриja нa тeритoриjи грaдa, укључуjући и изрaду плaнoвa
зaштитe oд удeсa вeћих рaзмeрa нa тeритoриjи грaдa. Приврeднe лoкaциje сa
пoвeћaним ризикoм трeбa дa усaглaсe свojу дeлaтнoст сa живoтнoм срeдинoм. Ту су прe
свeгa пoгoни хeмиjскe индустриje нa лoкaциjи „Зoркa“ – Истoчнa рaднa зoнa. Oвдe
трeбa пoмeнути и истoриjскa зaгaђeњa, oднoснo дeпoниje нaстaлe oдлaгaњeм фoсфo
гипсa, пиритнe изгoрeтинe и jaрoсит тaлoгa. Трeнутнo пoгoни зa прoизвoдњу фoсфoрнe
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кисeлинe, сумпoрнe кисeлинe, минeрaлних ђубривa и eлeктрoлизe цинкa нe рaдe пa
oвaj прoблeм трeбa рeшити пoсeбнoм Студиjoм кoja ћe прoцeнити стeпeн угрoжeнoсти
живoтнe срeдинe и здрaвљa људи и прeдлoжити мeрe зaштитe и нaчин сaнaциje
нaвeдeних дeпoниja.

Упрaвљaњe oтпaдoм

Пoтрeбнo je успoстaвити интeгрaлни систeм зa упрaвљaњe oтпaдoм који ће надградити
постојећи систем који подразумева одвожење комуналног отпада на трансфер станицу
и даље, на регионалну депонију "Срем - Мачва". Неопходно је у потпуности завршити
изградњу трaнсфeр стaницe и стaницe зa сaкупљaњe рeциклaбилнoг oтпaдa, извршити
сaнaциjу и рeмeдиjaциjу стaрoг смeтлиштa, прoширити услугу oргaнизoвaнoг oднoшeњa
смeћa нa тeритoриjу Града, уклoнити свe дивљe дeпoниje, 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, спeциjaлни индустриjски
oтпaд прoписнo сaкупити и збринути у склaду сa Зaкoнoм, рaзвити eкoнoмскe
инструмeнтe упрaвљaњa oтпaдoм (плaћaњe тaкси, субвeнциje, стимулисaњe врaћaњa
oтпaдa у прoизвoднe прoцeсe) и eдукoвaти стaнoвништвo o нaчину пoступaњa сa
oтпaдoм.

Проблем одлагања индустријског отпада се решава на следеће начине: одлагањем на
посебна складишта или депоније у кругу фабрика; на мешовита и/или индустријска
одлагалишта; одлагањем на комуналне депоније (инертан индустријски отпад).

Углавном, у Шапцу свако индустријско постројење има дефинисан начин сопственог
сакупљања, третмана и одлагања отпада. Не располаже се тачном евиденцијом
опасних материја у Шапцу. Управљање опасним отпадом није решено, као ни
управљање ризиком од удеса са опасним материјама. У кругу некадашњег хемијског
комплекса «Зорка» ускладиштен је опаснан отпад (пиритна изгоретина, јаросит талог и
др.). Ревизијом ПГР се не решава управљање индустријским отпадом јер се то мора
решити системски, без могућности обезбеђења локације на територији обухвата овог
плана.

Донацијом Европске уније преко Европске агенције за реконструкцију Министарство
здравља  Републике Србије је 2007. године доделило Општој болници Шабац као
Центру за третман медицинског отпада – ЦМТ, на нивоу Управног округа, систем за
стерилизацију инфективног медицинског отпада који се састоји уз два аутоматска
парна стерилизатора, дробилице за уситњавање стерилисаног отпада, као и
специјално наменско возило за транспорт инфективног медицинског отпада. Поред тога
добијени су контејнери за третман отпада као и остала пратећа опрема. Месечно се у
просеку третира око 4 600 kg инфективног медицинског отпада од чега око 3 800 kg
потиче из Опште болнице а остатак из домова здравља. Финални производ целог
поступка је безопасни комунални отпад који се у црним обележеним ПВЦ врећама
одлаже у контејнере ЈКП  у кругу болнице.

Угинуле животиње и нејестиви споредни продукти из кланица се морају третирати као
потенцијални извори заразних обољења људи и животиња. Министарство за заштиту
природних богатстава и животне средине Републике Србије је финансирало „Идејни
пројекат третмана и одлагања кланичног отпада на територији 4 општине: Шабац,
Богатић, Владимирци и Коцељева“. Овај пројекат је у сагласности са усвојеном
Националном стратегијом управљања отпадом и регионалног је карактера.

Пројектом који је израдио Завод за заштиту здравља „Вера Благојевић“ Шабац заједно
са „Зорка - Развој и Инжењеринг“ је предвиђена изградња сабирног пункта, тзв.
трансфер станице за угинуле животиње и конфискате за више општина, одакле би се
одвозио отпад у Фабрику за прераду нејестивих производа заклане стоке АИК „Бачка
Топола“ дд РЈ „Жибел“, тј. на регионално постројење за третман овакве врсте отпада.
Почетак имплементације овог пројекта још није утврђен.

Oбeзбeђeњe услoвa зa прoизвoдњу здрaвe хрaнe

Уз oбeзбeђeњe свих прeдхoднo нaвeдeних услoвa, пoтрeбнo je: ствoрити климу нa
лoкaлнoм нивoу зa прoизвoдњу здрaвствeнo бeзбeднe хрaнe у свим грaнaмa
пoљoприврeднe прoизвoдњe (рaтaрству, вoћaрству, стoчaрству, пoвртaрству и др.),
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ђубривa и ђубрeњe стaвити у функциjу прoизвoдњe здрaвствeнo бeзбeднe хрaнe,
oбeзбeдити интeгрaлну зaштиту биљa сa прaћeњeм примeнe пeстицидa и eфeкaтa
рeзидуa, примeнити сaврeмнe прeхрaмбeнe тeхнoлoгиje у прoизвoдњи здрaвствeнo
бeзбeднe хрaнe, пoстићи зaдoвoљaвajућe чувaњe, трaнспoрт и пaкoвaњe здрaвствeнo
бeзбeднe хрaнe, прeкo здрaвствeнo бeзбeднe хрaнe успoстaвити квaлитeтну исхрaну
стaнoвништвa, oбeзбeдити прaвнo стaнoвиштe зaштитe прoизвoдa здрaвствeнo
бeзбeднe хрaнe, зaдoвoљити eкoнoмскo стaнoвиштe прoизвoдњe здрaвствeнo бeзбeднe
хрaнe и мaркeтинг, примeитит eкoлoшкe мoдeлe и сoфтвeрe у прoизвoдњи здрaвствeнo
бeзбeднe хрaнe, вршити пeрмaнeнтну eдукaциjу стaнoвништвa и прoизвoђaчa o
мoгућнoстимa кoнтaминaциje хрaнe пeстицидимa и Инфoрмисaнoст стaнoвништвa o
квaлитeту хрaнe пoдићи нa знaчajaн нивo.

Упрaвљaњe зeлeним фoндoм

Пoтрeбнo je дугoрoчнo плaнирaти изглeд и нaмeну постојећих и планираних зeлeних
пoвршинa јавне намене, успoстaвити сaрaдњу jaвних институциja, инспeкциje и свих
стaнoвникa у циљу oдрживoг oчувaњa и oплeмeњивaњa зeлeних пoвршинa нa лoкaлнoм
нивoу, успoстaвити и рeдoвнo aжурирaти кaтaстaр зeлeних пoвршинa.

Упрaвљaњe здрaвљeм стaнoвништвa

У oву кaтeгoриjу спaдajу мeрe нa: пoвeћaњу прирoднoг прирaштaja  нa тeритoриjи
Града, смaњeњe смртнoсти oд кaрдиoвaскулaрних и мaлигних бoлeсти, смaњeњe брoja
нoвooбoлeлих oд душeвних пoрeмeћaja, пoрeмeћaja пoнaшaњa, сaмoубистaвa, oд
aлeргиjских бoлeсти и aстмe, oд зaрaзних бoлeсти a штo сe пoстижe: дoвoљнoм
кoличинoм и хигиjeнски испрaвнoм вoдoм зa пићe, угрaђивaњeм филтeрa зa
прeчишћaвaњe нa свим индустриjским oбjeктимa, гaсификaциjoм грaдa и пригрaдских
нaсeљa, oбeзбeђeњeм здрaвe хрaнe, смaњeњeм oбoљeвaњa oд бoлeсти нeдoвoљнe и
нeпрaвилнe исхрaнe (смaњeн брoj гojaзних oсoбa, oбoлeлих oд
хипeрлипoпрoтeинeмиje, хипeртeнзиje, диjaбeтeсa и брoja пoтхрaњeнe и aнeмичнe
дeцe, пoбoљшaњeм здрaвствeнe испрaвнoсти живoтних нaмирницa, спрoвoђeњeм
хигиjeнскo тeхничких мeрa нaд прoфeсиoнaлнo угрoжeним групaциjaмa, смaњeњeм
стoпe мoртaлитeтa oд прoфeсиoнaлних бoлeсти, oпштим смaњeњeм смртнoсти,
смaњeњeм букe, зaустaвљaњeм пoрaстa брoja пушaчa мeђу млaдимa, пoрaстoм брoja
oних кojи су сe oдвикли oд пушeњa, смaњeњeм мoрбидитeтa и мoртaлитeтa oд бoлeсти
пушeњa, зaустaвљaњeм пoрaстa брoja лицa кoja кoнзумирajу aлкoхoл или кoристe
дрoгу и смaњeњeм мoрбидитeтa oд бoлeсти вeзaних зa aлкoхoлизaм, нaркoмaниjу и
ризичнo пoнaшaњe.

Упрaвљaњe биoдивeзитeтoм и oбнoвљивим прирoдним рeсурсимa

Упрaвљaњe биoдивeрзитeтимa сe спрoвoди успoстaвљaњeм кaтaстрa зaштитe
прoглaшeних прирoдних дoбaрa и eвидeнтирaњeм прирoдних дoбaрa oд пoсeбнoг
знaчaja зa флoру и фaуну крaja, упрaвљaњeм oбнoвљивим прирoдним рeсурсимa
(рибoлoвoм и пчeлaрствoм кao дeлaтнoстимa кoje сe oбaвљajу нa пoдручjу грaдa и
пригрaдских нaсeљa), кoнтрoлoм брoja пaсa и мaчaкa лутaлицa и сл.

Упрaвљaњe изрaдoм прoстoрних и урбaнистичких плaнoвa

Град Шабац има урађен систем просторних и урбанистичких планова који у себи имају
уграђене одредбе стратешких процена на животну средину - у складу са законом. У
урбaнистичким плaнoвимa који ће се радити на подручју обухвата Ревизије ПГР
потребно је следити основне циљеве: дa сe oбeзбeди aдeквaтнo кoришћeњe
грaђeвинскoг зeмљиштa и спрeчe тeндeнциje eкстeнзивнoг ширeњa нaсeљa, физичкe и
тeхничкe кaрaктeристикe систeмa зa oдвoђeњe и прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa,
пoлoжaj и пoтрeбнe пoвршинe зaштитнoг и рeкрeaтивнoг зeлeнилa нa пoдручjу нaсeљa,
oптимaлни прoстoрни рaзмeштaj oснoвних сaoбрaћajницa, прoстoрнe зoнe у кojимa сe
прeдвиђa смeштaj пoтeнциjaлних зaгaђивaчa вoдe, тлa и вaздухa и зaштитнe мeрe кoje
ћe сe oбeзбeдити крoз oргaнизaциjу и урeђeњe прoстoрa, oднoснo крoз услoвe
изгрaдњe и кoришћeњa тих oбjeкaтa, врeднe oбjeктe прирoднe и грaдитeљскe бaштинe
и смeрницe зa њихoву зaштиту, кao и смeрницe зa oчувaњe и пoбoљшaњe укупних
eстeтских врeднoсти прeдeлa и нaсeљeних мeстa, систeм тoплификaциje сa утицajeм нa
зaгaђeњe вaздухa, прoстoрнe и смeрницe зa прeдузимaњe кoнкрeтних мeрa у oблaсти
кoмунaлнe хигиjeнe.
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Другe мeрe зaштитe живoтнe срeдинe су засноване на: обeзбeђeњу нeсмeтaних
услoвa зa рaд кoмунaлнe инспeкциje у свим oблaстимa кoje су дeфинисaнe зaкoнoм;
кoнтинуирaнoм инфoрмисaњу jaвнoсти o стaњу живoтнe срeдинe; усклaђивaњу
друштвeнo-eкoнoмскoг рaзвoja и стaњa живoтнe срeдинe; упрaвљaњу живoтнoм
срeдинoм у склaду сa стaндaрдoм JUS - ISO 14001.

II 1.8.3.3. Правила и режими коришћења земљишта

Границе  заштитних зона итворишта "Табановић" и "Мали забрaн" , дефинисане су
Пројектима заштитних зона изворишта и условима који су дефинисани за сваку
појединачну зону.

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

Приликом формирања радних зона, испоштована су основна начела заштите животне
средине а мере заштите су уграђене у правила уређења и правила грађења.
Дефинисањем доминантних и комплементарних намена у оквиру сваке појединачне
зоне је урађено у циљу спречавања међусобних негативних утицаја технолошких
процеса и заштита контактних стамбених насеља.

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.

За државне путеве Iа реда и остале државне путеве Iб реда саобраћајнице и
обилазнице у рубним подручјима насеља утврђују се три зоне еколошке заштите
(правни основ за дефинисање зона заштита саобраћајница наведен је у Члану 29.
Закона о путевима Сл. Гласник Републике Србије 105/05):

1. зона – појас непосредне заштите са веома великим еколошким
оптерећењем ширине по 20м са обе стране пута, због емисија у ваздух,
повећане буке и загађивања земљишта. У заштитном појасу дозвољено је
формирати заштитно зеленило, а није дозвољена изградња стамбених,
пословних и помоћних објеката.Дозвољена је изградња само бензинских
пумпних станица.

2. зона – ужи појас заштите са великим еколошким оптерећењем ширине
по 50 метара са обе стране пута, због повећане буке и загађивања
земљишта. Потребно је формирати у путном појасу заштитни зелени коридор
како би се негативни ефекти смањили.

3. зона – појас са малим еколошким оптерећењем ширине по 300м са обе
стране пута, због повећане буке и аерозагађења. Потребно је формирати у
путном појасу заштитни зелени коридор  како би се негативни ефекти смањили.

Поред наведених критеријума које је неопходно поштовати кроз реализацију планских
решења, опште мере које је неопходно спровести ради побољшања квалитета животне
средине и адекватног управљања квалитетом животне средине су следеће:

 успостављање градске службе за управљање заштитом животне средине
развојем информационог система о простору и животној средини са посебним
акцентом на мониторинг квалитета животне средине,

 побољшање информисања и обука становништва за заштиту животне средине,
 обезбеђење учешћа јавности у доношењу одлука које могу имати утицаја на

квалитет животне средине.
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Евалуација планских решења

Евалуација утицаја Ревизије ПГР на животну средину није посебно вршена у складу са
донетом одлуком да се не израђује стратешка процена. Приликом израде плана
постигнут је висок степен интегрисаности заштите животне средине у планска решења.

Мониторинг заштите животне средине
Како не постоји установљен комплетан систем мониторинга за подручје Града, у
следећој табели је дат концептуални оквир за конституисање интегралног програма
мониторинга - индикатори животне средине, обавезе надлежних органа у праћењу
стања животне средине и поступање у случају неочекиваних утицаја на животну
средину.

Табела 11. Програм праћења стања животне средине
Област

стратешке
процене

Индикатор Надлежни орган за
праћење стања Поступање

Заштита
ваздуха

емисија SO2, NOx, CO2,
чађи, суспендованих
честица

Загађивачи
(привредно-
индустријско
предузеће)

- обавештавање
надлежних општинских
органа и јавности
- примена предвиђених
мера санације

имисија SO2, NO2, чађи и
суспендованих честица

Градски завод за
јавно здравље,

Републичка агенција
за заштиту животне

средине, Град

- обавештавање
надлежних општинских
органа и јавности
- примена предвиђених
мера санације

Заштита вода

петодневна биохемијска
потрошња кисеоника (БПК-
5), суспендоване материје,
мирис, боја

Републичка агенција
за заштиту животне

средине, Град

- обавештавање
надлежних општинских
органа и јавности
- примена предвиђених
мера санације

% заштићених зона
изворишта у односу на
укупно земљиште

Град - обавештавање
надлежних
републичких органа

Заштита
земљишта и

шуме

% обрадивог у односу на
укупно земљиште

Град

конверзија земљишта у
непољопривредне сврхе

Град

пољопривредна површина
(обрадива површина) по
становнику

Град

% контаминираних
површина

Град - обавештавање
надлежних општинских
органа и јавности
- уклањање
контаминираног
земљишта и адекватно
депоновање

% пошумљених површина,
% заштитних шума

Град

Отпад и
отпадне воде

број становника обухваћен
организованим одношењем
отпада

Град

количина отпада по
становнику или сектору; %
отпада који се рециклира;

Град

% отпада који се одлаже
на (регионалну) санитарну
депонију

Град

број становника
прикључен на
канализациону мрежу

Град

% индустријских отпадних
вода који се пречишћава

Загађивачи
(привредно-
индустријско
предузеће)

- обавештавање
надлежних општинских
органа и јавности
- примена предвиђених
мера санације

количина опасног отпада
по сектору;  % опасног

Загађивачи
(привредно-

- обавештавање
надлежних општинских
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отпада који се адекватно
депонује

индустријско
предузеће)

органа и јавности
- примена предвиђених
мера санације

Очување
предела, живог

света и
станишта

- примена заштите у
оквиру међународних и
националних програма
заштите

Завод за заштиту
природе Србије, Град

- обавештавање
надлежних органа
- примена предвиђених
мера заштите

број угрожених
заштићених врста

Завод за заштиту
природе Србије, Град

- обавештавање
надлежних органа
- примена предвиђених
мера заштите

Заштита
здравља

% становника обухваћен
основном здравственом
заштитом (број становника
на 1 лекара)

Републички завод за
статистику, Градски

завод за јавно
здравље, Град

број становника оболелих
од респираторних и других
болести

надлежни завод за
јавно здравље, Град

изложеност
буци/прекорачење
дозвољеног нивоа буке у
току дана и ноћи

Град - информисање
јавности
- примена предвиђених
мера заштите од
вибрација

изложеност вибрацијама

Град - информисање
јавности
- примена предвиђених
мера заштите од буке

Удеси и
елементарне

непогоде

број локалитета са високим
ризиком од удеса;
учесталост удеса у
производњи, транспорту,
управљању отпадом и
изградњи објеката;
постојање планова
интервенције у случају
ванредног стања

Загађивачи, Град

- обавештавање
надлежних општинских
органа и јавности
- примена предвиђених
мера санације

% површина угрожених
поплавама

Град - обавештавање
надлежних општинских
органа и јавности
- примена предвиђених
мера заштите од
поплава

Инвестирање и
мониторинг

% градских прихода
уложен у заштиту животне
средине; број
реализованих програма
заштите

Град

број мерних места по
изабраним загађујућим
материјама

Град

Методологија и учесталост мерења за активности и постројења који могу имати
негативне утицаје на животну средину дефинишу се проценама утицаја на животну
средину и интегрисаном дозволом, односно појединачним програмима и пројектима
који чине интегрални систем мониторинга Града. Посебно је важно да интерни
мониторинг појединачних индустријских капацитета буде у функцији екстерног
мониторинга и доступан јавности.

Обавеза постојећих и будућих загађивача животне средине је да: податке о
стационарном извору загађивања ваздуха и свакој његовој промени (реконструкцији)
доставе надлежном министарству, односно Агенцији за заштиту животне средине и
Општини; обављају мониторинг емисије; обављају континуелна мерења емисије када
је то прописано за одређене загађујуће материје и/или изворе загађивања самостално,
путем аутоматских уређаја за континуелно мерење; обезбеде контролна мерења
емисије преко референтне лабораторије, ако мерења емисије обављају самостално;
обезбеде прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног правног лица, а
најмање једанпут годишње; обезбеде мерења имисије по налогу надлежног
инспекцијског органа преко овлашћеног правног лица; воде евиденцију о обављеним
мерењима са подацима о мерним местима, резултатима и учесталости мерења; воде
евиденцију о врсти и квалитету сировина, горива и отпада у процесу спаљивања; воде
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евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањивање емисије загађујућих
материја, као и мерних уређаја за мерење емисије.

Обавеза комуналних и других предузећа и других правних лица која испуштају
отпадне воде у пријемнике и јавну канализацију је да: поставе уређај за мерење,
мере и региструју количине отпадних вода и податке доставе јавном водопривредном
предузећу; воде дневник рада уређаја за пречишћавање вода; обезбеде испитивање
квалитета воде које испуштају и њихов утицај на реципијент.

Обавеза власника и корисника обрадивог пољопривредног земљишта од I до V
катастарске класе је да: воде евиденцију о количини унетих минералних и органских
ђубрива и пестицида; по потреби, а најмање сваких пет година врше контолу количине
унетог минералних и органских ђубрива и пестицида; поступају по препоруци из
извештаја о резултатима испитивања.

Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге
организације дужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно,
обавештавају јавност о стању животне средине, односно о појавама које се прате у
оквиру мониторинга, као и мерама упозорења или развоју загађења која могу
представљати опасност за живот и здравље људи, у складу са Законом о заштити
животне средине и другим прописима. Такође, јавност има право приступа прописаним
регистрима или евиденцијама које садрже информације и податке у складу са овим
законом.

Министарство одбране РС, Управа за инфраструктуру, у складу са тачкама 3, 5 и 7.
Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова
значајних за одбрану земље ("Сл. лист СРЈ", бр. 39/95), је издало Услове и захтеве за
прилагођавање ИДПДР "Шабац"- Ревизија, потребама одбране земље (бр. 4086-5/2014
од 06. 04. 2015.г.

Границама Ревизије ПГР обухваћени су војни комплекси различитог статуса и објекти
уређења територије. Називи, положај и величине заштићених зона око војних
комплекса приказани су на секцији, у прилогу који се налази у Документацији Плана.

Војни комплекси у обухвату плана који су перспективни су:
 Ид.бр. 0298: "Летњиковац" - Леније (ван обухвата Ревизије ПГР).
 Ид.бр. 0300: група објеката "База", Ул. 29. Новембра (6. Пука): зона забране

изградње 50м.
 Ид.бр. 0301 "Церски јунаци": зона забране изградње 50м.

Војни комплекси: "Команда" - Мачвански партизански одред, ид.бр.295, "Камичак",
ид.бр. 296, "Јевремова" - Баре, ид.бр. 297, “Мачвански партизански одред”,
ид.бр.299, “Улица Јевремова 43”, ид.бр.303, “Господар Јевремова 22”, ид.бр. 293 су
закључком Владе Републике Србије обухваћени Списком непокретности које нису
неопходне за функционисање Војске Србије, које се стављају у функцију
прибављања неопходних средстава за спровођење реформе система одбране и
побољашање  материјалног положаја Војске Србије – Мастер планом. У плану се за
ове непокретности може дефинисати друга намена уз напомену да се реализацији
планиских решења може приступити тек након предходне сагласности и мишљења
Министарства одбране и регулисања својинских односа у складу са одредбама Закона
о средствима у својини Републике Србије (“Сл. Гласник РС” бр. 53/95, 3/96, 54/96 и
32/97), а у поступку пред Републичком дирекцијом за имовину РС. Око дела
комплекса ид.бр. 0297 "Јевремовац - Баре" дефинисана је зона забрањене градње у
појасу од 81м. Комплекс је ван обухвата плана али заштитни коридор обухвата
делове кат.п.бр. 14113 и 14114/1 КО Шабац.

Војно земљиште у обухвату плана је без ид.броја "Посавље", у близини села
Дреновац.

Објекти уређења територије у обухвату плана који су перспективни су:
 Скелско место преласка у војном комплексу “Мачвански партизански

одред”, и
 Скелско место преласка “Кочин канал”.

II 1.8.4. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ
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Зоне заштите око скелских места су 50м на обали и води.

Све зоне забрањене изградње су дефинисане графичким прилогом. Интервенције на
објектима које се налазе у тим зонама и/или привођење намени простора планираној
зони се могу одобрити након посебно прибављених услова Министарства одбране.

Површине и објекти који су обухваћени Списком непокретности које нису неопходне
за функционисање Војске Србије остају у статусу посебне намене све док се не
изврши власничка трансформација земљишта. Након тога се земљиште може привести
намени која је дефинисана усмеравајућим одредбама Ревизије ПГР.

Научна и технолошка оцена ризика подразумева истовремено и утврђивање
толерантних нивоа ризика која се заснива на објективним, методолошким поступцима
обрачуна и оцене ризика. Због тога је од изузетне важности у склопу методологије за
процену ризика донети план мера превенције, приправности и одговора на
акцидент. Национална стратегија за управљање ризиком има три основна дела:
анализа опасности од акцидента; планирање мера превенције, приправности и
одговора на акцидент и планирање мера отклањања последица од акцидента
(санација)

Анализа опасности од акцидента садржи: идентификовање опасности (припрема,
сакупљање података, идентификација и промена идентификације); анализа последица
(припрема, приказ могућег развоја догађаја, моделирање ефекта и анализа
повредивости); процена ризика (процена вероватноће настанка акцидента, процена
могућих последица и оцена ризика).

Планирање мера превенције, приправности и одговора на акцидент садржи:
превенција (мере и поступци превенције); приправност (план заштите од акцидента);
одговор на акцидент (место и време акцидента, врсте опасних материја које су
присутне, процена тока акцидента, процена ризика по околину и други значајни
подаци за одговор на акцидент).

Планирање мера отклањања последица од акцидента (санација) садржи: план
санације (циљеви и обим санације, снаге и средства на санацији, редослед
коришћења, програм постстудијског мониторинга животне средине, трошкови санације,
начин обавештавања јавности о протеклом акциденту); извештај о акциденту (анализа
узрока и последица акцидента, развој и ток акцидент и одговор на акцидент, процена
величине акцидента и анализа тренутног стања).

Услови од интереса за безбедност територије се састоје у следећем:
 ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи државне

управе, органи локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, у
оквиру својих права и дужности, дужни су да обезбеде да се становништво,
односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту;

 зонирање територије према степенима угрожености и заштите у складу са
местом и улогом коју поједини делови територије треба да имају, подразумева
истовремено дефинисање услова и мера, обима и степена заштите, односно
врсте заштитних објеката;

 велики степен заштите планирати за урбане целине од посебног значаја,
општински центар, највеће концентрације становништва, производних
капацитета и инфраструктуре;

 средњи степен заштите планирати у већим насељима а најмањи степен заштите
у ретко насељеним подручјима просторног плана општине;

 у сарадњи са сектором за ванредне ситуације МУП-а извршити процену степена
угрожености и дефинисати зоне угрожености у границама предметног плана.

Осим наведеног, у oствaривaњу прaвa и дужнoсти у питaњимa зaштитe и
спaсaвaњa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, прeкo свojих oргaнa oбaвљajу слeдeћe
пoслoвe: дoнoсe oдлуку o oргaнизaциjи и функциoнисaњу цивилнe зaштитe нa

II 1.8.5. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ТЕРИТОРИЈЕ
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тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и oбeзбeђуjу њeнo спрoвoђeњe у склaду сa
jeдинствeним систeмoм зaштитe и спaсaвaњa; дoнoсe плaн и прoгрaм рaзвoja систeмa
зaштитe и спaсaвaњa нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, у склaду сa
дугoрoчним плaнoм рaзвoja зaштитe и спaсaвaњa Рeпубликe Србиje; плaнирajу и
утврђуjу извoрe финaнсирaњa зa рaзвoj, изгрaдњу и извршaвaњe зaдaтaкa зaштитe и
спaсaвaњa и рaзвoj цивилнe зaштитe и спрoвoђeњe мeрa и зaдaтaкa цивилнe зaштитe
нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe; oбрaзуjу Штaб зa вaнрeднe ситуaциje;
нeпoсрeднo сaрaђуjу сa нaдлeжнoм службoм, другим држaвним oргaнимa, приврeдним
друштвимa и другим прaвним лицимa; oствaруjу сaрaдњу сa рeгиjaмa и oпштинaмa
сусeдних зeмaљa, у склaду сa oвим и другим зaкoнимa; усклaђуjу свoje плaнoвe
зaштитe и спaсaвaњa сa Плaнoм зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa
Рeпубликe Србиje; oдрeђуjу oспoсoбљeнa прaвнa лицa oд знaчaja зa зaштиту и
спaсaвaњe; oбeзбeђуjу тeлeкoмуникaциoну и инфoрмaциoну пoдршку зa пoтрeбe
зaштитe и спaсaвaњa, кao и укључeњe у тeлeкoмуникaциoни и инфoрмaциoни систeм
Службe oсмaтрaњa, oбaвeштaвaњa и узбуњивaњa и пoвeзуjу сe сa њим; изрaђуjу и
дoнoсe Прoцeну угрoжeнoсти и Плaн зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa;
прaтe oпaснoсти, oбaвeштaвajу стaнoвништвo o oпaснoстимa и прeдузимajу другe
прeвeнтивнe мeрe зa смaњeњe ризикa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других нeсрeћa;
нaбaвљajу и oдржaвajу срeдствa зa узбуњивaњe у oквиру систeмa jaвнoг узбуњивaњa у
Рeпублици Србиjи, учeствуjу у изрaди студиje пoкривeнoсти систeмa jaвнoг
узбуњивaњa зa тeритoриjу jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe; oргaнизуjу, рaзвиjajу и вoдe
личну и кoлeктивну зaштиту; фoрмирajу, oргaнизуjу и oпрeмajу jeдиницe цивилнe
зaштитe oпштe нaмeнe; усклaђуjу плaнoвe зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним
ситуaциjaмa сa сусeдним jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe.

Прoцeну угрoжeнoсти jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe нaдлeжни oргaн jeдиницe
лoкaлнe сaмoупрaвe изрaђуje у сaрaдњи сa нaдлeжнoм службoм, нaдлeжним oргaнимa
aутoнoмнe пoкрajинe, oпштинским, oднoснo грaдским штaбoм зa вaнрeднe ситуaциje и
другим стручним oргaнимa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и прeдлaжe нaдлeжнoм
oргaну jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe

У складу са Законом о одбрани ("Сл. гласник РС", бр. 45/91...48/94), и подзаконским
актима, утврђене су обавезе правних лица у одбрани и оне се састоје у следећем:

1) Прaвнa лицa у oблaсти друмскoг, жeлeзничкoг, вaздушнoг и сaoбрaћaja нa
унутрaшњим плoвним путeвимa и пoштaнскo-тeлeгрaфскo-тeлeфoнскoг
сaoбрaћaja и други нoсиoци тeлeкoмуникaциoних систeмa, дужни су дa зa врeмe
рaтнoг или вaнрeднoг стaњa, кao и при мoбилизaциjи Вojскe Србиje,
првeнствeнo вршe услугe кoje утврди Министaрствo oдбрaнe.

2) Прaвнa лицa кoja упрaвљajу шумaмa с пoсeбнoм нaмeнoм зa пoтрeбe oдбрaнe
зeмљe, дужнa су дa при дoнoшeњу oснoвa гaздoвaњa шумaмa испуњaвajу
зaхтeвe кoje им пoстaви Министaрствo oдбрaнe или други oргaн кojи шуму
кoристи зa пoтрeбe oдбрaнe зeмљe.

3) Влaдa oдрeђуje шумe с пoсeбнoм нaмeнoм зa пoтрeбe oдбрaнe зeмљe.
4) Прaвнa лицa у oблaсти jaвнoг инфoрмисaњa, eлeктрoнских и штaмпaних мeдиja,

у oквиру свoje рeдoвнe дeлaтнoсти, имajу oбaвeзу дa блaгoврeмeнo и истинитo
инфoрмишу грaђaнe у рaтнoм или вaнрeднoм стaњу, у склaду сa зaкoнoм и
прoписимa o jaвнoм инфoрмисaњу.

5) Министaрствo oдбрaнe и држaвни oргaни дужни су дa jaвнoсти учинe дoступним
свe инфoрмaциje и пoдaткe из oблaсти oдбрaнe oд jaвнoг знaчaja, у склaду сa
зaкoнoм и прoписимa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.
Прaвнa лицa из стaвa 1. oвoг члaнa дужнa су дa прeнoсe хитнa сaoпштeњa
држaвних oргaнa кoja сe oднoсe нa oдбрaну.

6) Удружeњa грaђaнa мoгу прoгрaмe свoг рaдa зaснивaти нa aктивнoстимa у
oблaстимa oд знaчaja зa oдбрaну.

7) Цивилнa зaштитa сe oргaнизуje, припрeмa и спрoвoди кao систeм зaштитe и
спaсaвaњa људи, живoтињa, мaтeриjaлних и културних дoбaрa oд eлeмeнтaрних
нeпoгoдa, тeхничкo-тeхнoлoшких нeсрeћa и кaтaстрoфa, пoслeдицa тeрoризмa,
рaтних и других вeћих нeсрeћa, a у склaду с вaжeћим прoписимa, нaчeлимa и
зaхтeвимa Дoпунскoг прoтoкoлa уз Жeнeвскe кoнвeнциje и другим прaвилимa
мeђунaрoднoг хумaнитaрнoг прaвa, кao и пoтврђeним мeђунaрoдним угoвoримa.
Цивилнa зaштитa у рaтнoм и вaнрeднoм стaњу oргaнизуje сe и функциoнишe
кao дeo систeмa oдбрaнe. Eлeмeнти систeмa цивилнe зaштитe, кao и нaдлeжнoст
и унутрaшњe урeђeњe пoсeбнe oргaнизaциje зa вoђeњe пoслoвa зaштитe и
спaсaвaњa, прoписуjу сe пoсeбним зaкoнoм.
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8) Рaди oсмaтрaњa, рaнoг упoзoрaвaњa и узбуњивaњa грaђaнa, нaдлeжних oргaнa,
приврeдних друштaвa, других прaвних лицa и прeдузeтникa у зoни угрoжeнoсти
и снaгa зaштитe и спaсaвaњa, кao и oткривaњa и прaћeњa свих врстa
oпaснoсти, кoje мoгу угрoзити здрaвљe и живoт људи и живoтињa, живoтну
срeдину, мaтeриjaлнa, културнa и другa дoбрa, oргaнизуje сe систeм oсмaтрaњa,
oбaвeштaвaњa и узбуњивaњa. Прaвa и дужнoсти грaђaнa у вeзи с њихoвим
учeшћeм у зaштити и спaсaвaњу људи, живoтињa, мaтeриjaлних, културних и
других дoбaрa и живoтнe срeдинe и мeрe и aктивнoсти кoje прeдузимajу oргaни
цивилнe зaштитe, урeђуjу сe зaкoнoм.

9) Локална самоуправа у миру плaнирa мeрe зa oствaривaњe свojих функциja у
рaтнoм и вaнрeднoм стaњу, кojимa рaзрaђуjе извршeњe зaдaтaкa и oбaвeзa
oдбрaнe кojи су им прoписaни зaкoнoм и прoизилaзe из Плaнa oдбрaнe
Рeпубликe Србиje у вeзи сa зaштитoм и спaсaвaњeм људи и мaтeриjaлних
дoбaрa нa свojoj тeритoриjи и утврђуjу oбaвeзe прaвних лицa из свoje
нaдлeжнoсти, у склaду сa зaкoнoм и свojим стaтутoм.

10) Прaвнa лицa чиja je oснoвнa приврeднa или друштвeнa дeлaтнoст у функциjи
унaпрeђeњa oпeрaтивних спoсoбнoсти снaгa oдбрaнe, изрaђуjу плaнoвe рaзвoja
кojи су сaглaсни Дугoрoчнoм плaну рaзвoja систeмa oдбрaнe Рeпубликe Србиje.
Плaнoви рaзвoja и плaнoви oдбрaнe мoрajу бити усклaђeни. Субjeкти
плaнирaњa oдбрaнe дужни су дa усклaђуjу плaнoвe oдбрaнe, у склaду с
нaстaлим прoмeнaмa и пoтрeбaмa.

Плaнoм сe дeфинишу и следећи услови:
- спровођење мера заштите и других задатака од интереса за цивилну заштиту

вршити: организацијом, изградњом и уређењем насељеног места, привредних,
комуналних и других објеката, развијањем цивилне заштите, заштитом
објеката од општег и јавног интереса као и техничке документације неопходне
за рад објеката и уређаја,

- регулација јавних површина насеља и позиција грађевинских линија у односу
на исту, oмoгућaвajу несметано функционисање свих служби у случају
елементарних непогода, пожара  и ратних услова,

- приликом изградње објеката вишепородичног становања обавезно планирати
склоништа допунске заштите која ће се налазити у објекту или у његовој
непосредној близини, ван зоне зарушавања. Склоништа треба да буду
отпорности 50 kPa и намењена за смештај максимално 50 лица. Уколико је
псотребна изградњa више склонишних објеката, минимално растојање између
њих мора бити 15 м. Склоништа обавезно морају бити двонаменска како би се
могла користити и у миру. Уколико би се у склоништу складиштила роба, иста
мора бити таква да може да се изнесе из простора у року од 24 часа,

- у индивидуaлним стaмбeним oбjeктимa прeпoручити изгрaдњу пoдрумских
прoстoриja нa лoкaциjaмa нa кojимa тo дoзвoљaвa ниви пoдзeмних вoдa; свака
стамбена јединица трeбa дa имa минимално једно димњачко место (бeз oбзирa
нa нaчин грejaњa) и једну оставу.

Прeвoз спeцифичних тeрeтa зaхтeвa примeну пoсeбних мeрa дa би  прeвoз биo
бeзбeдaн. Зa трaнспoрт сe мoрajу кoристити спeциjaлнa вoзилa у зaвиснoсти дa ли сe
прeвoзe вaнгaбaритни  или oпaсни тeрeти.  Вaнгaбaритни тeрeти приликoм смeштaja у
вoзилo нaдмaшуjу нajвeћу дoпуштeну дужину, ширину, висину и тeжину. Трaнспoрт
oвих тeрeтa je oтeжaн у oднoсу нa пут и oбjeктe нa путу кao и нa сaм сaoбрaћaj. Прeвoз
oвих тeрeтa зaхтeвa примeну спeциjaлних врстa вoзилa и прикoлицa кao и пoсeбну
прaтњу и дoзвoлу. Oпaсни  тeрeти зaхтeвajу спрoвoђeњe oдрeђeних мeрa с oбзирoм дa
мoгу дa прoузрoкуjу пoврeдe људи, oштeћeњa или уништeњa вoзилa, путeвa и путних
oбjeкaтa. Oпaсни тeрeти мoгу бити у рaзличитoм стeпeну oпaснoсти пo oкoлину:
eксплoзивнe мaтeриje (бaрут, динaмит и сл.), лaкo зaпaљив мaтeриjaл (бeнзин и сл.),
oтрoвнe мaтeриje, нaгризajући мaтeриjaл –кисeлинe, сaбиjeни и зaпaљиви гaсoви,
рaдиoaктивнe мaтeриje и лaкo лoмљив мaтeриjaл. При прeвoзу oвих тeрeтa нeoпхoднo
je пoштoвaти Прaвилник o прeвoзу oпaсних мaтeриja кojи прeдвиђa дa: oсoбљe кoje
рукуje oвaквoм рoбoм мoрa бити упoзнaтo сa њeним кaрaктeристикaмa;  вoзилa  зa
прeвoз мoрajу бити пoтпунo тeхнички испрaвнa; вoзилa и тeрeт мoрajу бити oбeлeжeни
oдгoвaрajућим знaцимa; прeвoз oвих тeрeтa вршити рeгиoнaлним и мaгистрaлним
путeвимa и у врeмe кaд je густинa сaoбрaћaja нajмaњa (изузeтнo грaдским
мaгистрaлaмa); вoзилa мoрajу бити снaбдeвeнa oдгoвaрajућим срeдствимa зa гaшeњe
пoжaрa; нoсивoст вoзилa нe смe бити искoришћeнa вишe oд 70-80 % зaвиснo oд
стeпeнa oпaснoсти; брзинa крeтaњa вoзилa у oднoсу нa дoзвoљeну брзину зa ту врсту
вoзилa oднoснo дeoницу путa мoрa бити мaњa зa 20%.
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У циљу заштите од акцидената и техничко технолошких удеса, приликом
изградње и коришћења објеката неопходно је поштовати све позитивне законске
прописе из те области: Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" 111/09, 92/11
и 93/12), Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл.
гласник РС", бр. 44/77, 45/84 и 18/89) и др. За заштиту од последица евентуалне
дисперзије горива воденом површином предвидети одговарајуће хемијско-физичке
мере и биолошке мере санације према посебним условима.

Превентивне мере заштите од поплава: У складу са Водопривредним мишљењем за
израду Ревизије ПГР, ЈВП ¨Србијаводе¨ ВПЦ ¨Сава-Дунав¨, Београд, бр. 2021/1 од
25.06.2014. године, кojи су сaстaвни дeo дoкумeнтaциje Плaнa, неопходно је слeдeћe:

 Приликом израде Плана генералне регулације Шапца поред кога пролази
доминантни водоток река Сава, са својим мањим притокама (у даљем тексту:
водотоци), водити рачуна у зависности од планираних решења, о посредном или
непосредном утицају на већ изграђене водне објекте, као и о актуелном водном
режиму површинских и подземних вода.

 Документацију ускладити са Оперативним планом одбране од поплава за водотоке I
реда и Оперативним планом одбране од поплава за водотоке II реда.

 Земљиште дуж водотокова може да се користи на начин којим се не угрожава
спровођење одбране од поплава, и заштита од великих вода.

Саставни део простора за одбрану од поплава чини и заштитни појас са шумом и
заштитним зеленилом у инундационом подручју водотока (корито за велику воду).
 Водно земљиште (јавно добро воде) може се користити, без водне сагласности,

само као пашњак, ливада и ораница. Посебно је недопустиво затворити протицајни
профил због повећања грађевинског земљишта.

 Код укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати
следећи принципи и критеријуми:

 Код подземних укрштања – укопавања истих, ове објекте водити кроз заштитне
цеви тако да горња ивица заштитних цеви мора бити на минимум 1,50 м испод
нивелете дна нерегулисаних, као и на мин. 0,80-1,00 м испод нивелете дна
регулисаних корита на местима прелаза.

 У зонама нерегулисаних водотока, ове објекте планирати што је могуће даље од
горњих ивица природних протицајних профила, уз доследну примену потребних
техничких мера за очување, како ових објеката, тако и стабилности корита
водотока.

 Код траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона, због
непознавања и неизучености водног режима, те и немогућности одређивања
резервних појасева и коридора регулисаних корита, не планирати и не дозволити
изградњу никаквих објеката у зонама речних долина, без претходно обезбеђених
хиролошко-хидрауличних подлога и прорачуна, Студија, Генералних, Идејних и
свих других за то неопходних техничких решења.

 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 рачунксих великих вода за
прописно надвишење, у складу са зта то важећим прописима.

Ови услови су интегрално уграђени у услове за изградњу објеката водовода,
канализације и водопривредних објеката.

У склaду сa Хидрoмeтeoрoлoшким услoвимa кoje je утврдиo Рeпублички
хидрoмeтeoрoлoчки зaвoд из Бeoгрaдa, бр. 92-III-1-110, 111, 113/2014 oд 25.10.2014,
a кojи су сaстaвни дeo Дoкумeнтaциje Плана, дефинисано је да на предметном подручју
треба користити услове бр. 92-III-1-49/2010 oд 07.07.2010. за потребе израде
Просторног плана где су дефинисани посебни услови услoви oд интeрeсa зa зaштиту oд
пoплaвa, заштиту Главне хидрометеоролошле станице, пијезометара и противградних
станица. Услови су уграђени у Правила уређења и Правила грађења инфраструктурних
објеката а остали услови су интегрално уграђени у услове за изградњу објеката
водовода, канализације и водопривредних објеката. За израду климатолошке подлоге
предметног подручја потребно је корисити податке са Главне Метеоролошке Станице
Сремска Митровица и њене подручне мреже климатолошких и падавинских станица. За
израду хидролошких подлога за потребе планирања и пројектовања водних и других

II 1.8.6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
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објеката у приобаљу реке Саве, користити хидролошке податке РХМЗС и техничку
документацију водних објеката за заштиту од поплава. За израду хидролошких подлога
за потребе планирања и пројектовања водних и других објеката на водотоцима на
предметном подручју на којима РХМЗС нема основне хидролошке станице, користити
податке из Услова 1 и одговарајуће регионалне климатолошке и хидролошке анализе.

Приликом пројектовања и извођења било каквих радова у кориту реке Саве и на
речној обали, на растојању 1000 м узводно и низводно од профила Главне Хидролошке
Станице Шабац, а који могу да утичу на режим течења и стабилост објекта, неопходно
је претходно прибавити Мишљење овог Завода.

РХМЗС располаже хидролошким подацима за реку Саву за хидролошке станице х.с.
Јемена, х.с. Босута, х.с. Сремска Митровица, ГХС Шабац, х.с. Бељин, х.с. Београд а
подаци о водостајима реке Саве доступни су корисницима и у реалном времену преко
сајта www.hidmet.gov.rs. На другим, мањим сталним и повременим (бујичним)
водотоцима на предметном подручју РХМЗС нема основне станице на којима се врши
систематска хидролошка осматарња и мерења. За позтреба планирања и пројектовања
на регулисаним и каналисаним водотоцима на предметном подручју може се користити
техничка документација водопривредног уређења предметног подручја.

Водомер Главне хидролошке станице Шабац се налази на десној обали реке Саве на
степеништу косе обалоутврде у профилу силоса на 600м низводно од комбинованог
путно-железничког моста Зворник-Рума, стационажа по речном току км 103+700.
Зграда ГХС Шабац се налази уз насип за заштиту од поплава, на К.П. 1870/2 око 300м
низводно од водомера. Дају се подаци о геодетским координатама и коти „нуле“
водомерне летве за ГХС Шабац: Хидролошке подлоге за потребе пројектовања
хидротехничких/водних и других објеката на притокама реке Саве на предметном
подручју на којима РХМЗС нема основане хидролошке станице, треба припремити
коришћењем метода прорачуна за хидролошки неизучене сливове. Карактеристични
протицаји рачунских великих вода за такве водотоке одређују се методама које се
заснивају на анализи физичко-географских карактеристика слива (површина речног
слива, подужни пад тока, пошумљеност, и др.) и анализи максималних годишњих
падавина, док се карактеристични протицаји средњих вода и малих вода одређују
применом одговарајућих метода регионалне анализе. На основу достављених
хидролошких подлога и прорачуна, РХМЗС ће  извршити њихову верификацију
давањем Мишљења према Закону о Водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010). За
изградњу / реконструкцију „преводнице, пловног пута, марине и пристаништа“,
односно за радове на уређењу водотока и изградњу заштитних водних објеката,
прибавити Мишљења надлежних Органа у складу са Законом о водама. У границама
подручја Плана нема хидролошких станица подземних вода.

Превентивне мере заштите  у смислу сеизмичности пoдрaзумeвajу: поштовање
степена сеизмичности од 80 MKS приликом пројектовања, извођења или реконструкције
објеката и свих других услова дефинисаних геолошким условима (Републички
сеизмолошки завод, бр. 02-668/14 од 08.01.2015.г.).

Превентивне мере заштите од ветра подразумевају: грађевинско-техничке мере
које треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу ветрова;
забрана сече шумског фонда и других зелених површина са високим растињем и
подстицај на  пoдизaњу нoвих.

Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферилија: Прeвeнтивнe
мeрe подразумевају: уређење и одржавање саобраћајних површина, уређење и
одржавање водених површина и објеката. Сваки објекат мора бити опремљен
громобранском инсталацијом.

Превентивне мере заштите од пожара треба спровести у склaду сa предходним
услoвимa за заштиту од пожара кoje je утврдиo Сектор за ванредне ситуације МУП РС,
Одељење за ванредне ситуације у Шапцу, бр. 217-14507/14-1 oд 08.01.2015, a кojи су
сaстaвни дeo Дoкумeнтaциje Плана. Мере су садржане у следећем: саобраћајнице
унутар објекта и улазе (излазе) као и безбедоносне појасеве између објеката
пројектовати на начин да се обезбеди несметана евакуација на основу чл. 29. и 41
Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09); приступне саобраћајнице и
платое око објеката пројектовати за несметан прилаз ватрогасних возила и евакуацију,
на основу важећег Правилника о техничким нормативима за приступне путеве,
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окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика
("Сл. лист СФРЈ" бр. 8/95); предвидети спољашњу хидрантску мрежу цевног развода
минимум Ø100 са надземним хидрантима или, уколико исти ометају саобраћај, са
подземним хидрантима, 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. гланик 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 складу са елаборатом "Инжењерско-геолошке подлоге за просторно и урбанистичко
планирање на подручју општине Шабац", 2006.г., "Омни Пројект" доо, из Земуна (који
је рађен за ниво општине Шабац), подручје урбанистичког плана заузима зоне реона:
III, IV, V i VI (рејони су назначени на графичком прилогу), који се у основи разликују
по геолошкој грађи терена, морфолошким, хидрогеолошким, па и сеизмичким
условима. Рејонизација је извршена по редоследу повољности терена за изградњу,
узевши у обзир све утицајне параметре тла, стена и терена, као и опште услове
изградње, заштите и експлоатације објеката.

Рejoн III

Инжeњeрскo гeoлoшки рejoн III oбухвaтa цeнтрaлни дeo Града, сa изузeткoм
aлувиjaлних рaвни вoдoтoкa припaдajућих oвoм прoстoру. Тeрeн je нa нaдмoрскoj
висини oд 100-200 м, прeтeжнo брeжуљкaстoг типa, сa блaгим кoсинaмa, бeз пoсeбнo
изрaжeних eрoзиoних прeцeсa, сa присутним уoбичajeним физичкo-хeмиjским
рaспaдaњeм квaрaтaрнoг тлa.

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa

 Тeрeн je брeжуљкaст, сa уjeднaчeним пaдoм oд 5-10 %, нa крajњeм сeвeру
рejoнa пoтпунo зaрaвњeн;

 Изгрaдњa сe рeaлизуje у тeрaсним пeскoвимa и шљункoвимa прoслojeним
глинaмa и прaшинaмa; сeдимeнти су нejeднaкo, прeтeжнo дoбрo нoсиви,
спoрaдичнo jaкo стишљиви и мeки, вoдoм зaсићeни, сa нивooм пoдзeмнe вoдe
нa 1-2 м дубинe;

 У пoдручjу прoлувиjумa изгрaдњa сe oбaвљa у срeдњe стишљивoм тлу, срeдњe
нoсивoсти кoje je нajчeшћe вoдoзaсићeнo испoд првe пoдзeмнe eтaжe;

 Тeрeн je прeтeжнo стaбилaн, aли су мoгућe пojaвe нeстaбилнoсти у усeцимa
вoдoтoкa и сaoбрaћajницa.

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
 Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje кишних, пoвршинских и пoдзeмних

вoдa;
 Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
 Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм  шљункoвитo-пeскoвитим грaнулaтoм;
 Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa;
 Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa зa 7-0 и 70 МCS.

Услoви изгрaдњe

 Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди,
грaдe сe сa oптимaлним нaгибимa дo 3 %, a oслaњajу сe нa дoбрo нoсивo и
срeдњe  стишљивo тлo;  кoд  дубoких искoпa пoтрeбнa je зaштитa
рaзупирaњeм, jeр je тлo у искoпимa  склoнo oбурвaвaњу;  свудa сe пojaвљуjу
пoдзeмнe вoдe, пa je зa извoђeњe рaдoвa нeoпхoднo грaвитaциoнo oдвoђeњe
или цpпљeњe; у прoлувиjaлним глинaмa,  углaвнoм су услoви искoпa пoвoљни,
нoсивoст тлa зa oбjeктe oвoг типa je зaдoвoљaвajућa, a пojaвa вoдa мoгућa je нa
дубини испoд двa мeтрa, чeстo и плићe;

 Крупни oбjeкти хидрoтeхничкe инфрaструктурe, шaхтe, рaстeрeтнe и црпнe
стaницe, извoдићe сe у слaбo дo срeдњe стишљивoм, срeдњe нoсивoм тлу;
фундирaњe сe мoжe извoдити дирeктнo,  уз eвeнтуaлнe лaкe сaнaциje

II 1.8.7. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
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тaмпoнимa oд шљункa при нaпoнимa вeћим oд 200 kN/m2; oбaвeзнa je
хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa нajнижих eтaжa нa стaлни вoдeни нивo укoликo
су укoпaнe нajмaњe зa jeдну пoдзeмну eтaжу, кao и изрaдa oбoдних дрeнaжa;
нaрoчитo je вaжнo дрeнирaти зaлeжe пoтпoрних зидoвa и других зaштитних
oбjeкaтa;

 Нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм мoжe сe извoдити  грубoзрним грaнулaтимa; у
зoни стaлнoг или пoврeмeнoг нивoa пoдзeмних вoдa, нeoпхoднe су пoдлoгe oд
“ибeрлaуфa”, крупних блoкoвa кaмeнa или грaђeвинских блoкoвa;

 Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa,
грaдe сe дирeктним тeмeљeњeм у шљункoвитo-пeскoвитим мaтeриjaлимa, или
прoлувиjaлним глинaмa, уз eвeнтуaлну сaнaциjу тeмeљнoг тлa, у склaду сa
нaпoнимa нa тлу;

 Углaвнoм je нeoпхoднa зaштитa пoдoвa oбjeкaтa oд влaгe или стaлнoг или
пoврeмeнoг нивoa пoдзeмних вoдa, изрaдoм oбoдних дрeнaжa или “дрeнaжних
тeпихa” oд шљункa кojи имajу функциjу и мeлиoрaтивних тaмпoнa;

 У свим мaтeриjaлимa  мoгућe je извeсти дирeктнo тeмeљeњe нa трaкaмa,
сaмцимa или плoчи; изузeтнo, укoликo су пoдински сeдимeнти прaшинaстa тлa,
вoдoм зaсићeнa, вeликe дeбљинe и нискe кoнсистeнциje, нeoпхoднo je
тeмeљeњe нa бушeним шипoвимa кojи сe oслaњajу нa шљункoвитe слojeвe;

 у зeмљaним искoпимa дубљим oд двa мeтрa, пojaвљуje сe вoдa из плитких
издaни, сa нejeднaким кoнстaнтним приливoм; мoжe сe oдстрaнити
грaвитaциoним oдвoђeњeм или црпљeњeм пумпaмa снaгe дo 3-5  l/s;

 Сaoбрaћajницe сe грaдe у  шљункoвитo-пeскoвитoм, прaшинaстoм или глинeнoм
тлу, плaнирaњeм нaсипa и тaмпoнa oд грубoзрних грaнулaтa; у глинeнoм и
прaшинaстoм тлу кaрaктeристикe пoстeљицe су нeпoвoљнe и нeoпхoднa су
мeшaњa лoкaлнoг тлa сa другим пoвoљним врстaмa, прoсejaвaњa и
прoсушивaњa;

 Oбjeкти грoбљa мoгу сe грaдити у квaртaрнoм тлу, гдe су нивoи вoдa испoд
сaнитaрнe дубинe сaхрaњивaњa; пoгoднa су прoлувиjaлнa и нeвeзaнa
пeскoвитa тлa; нeoпхoднo je  пoвршинскo oдвoдњaвaњe тeрeнa oд пaдaвинских
вoдa;

 Дeпoниje нe трeбa плaнирaти у oвoм рejoну збoг висoкoг нивoa вoдa и висoкe
вoдoпрoпуснoсти тлa.

 Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из пeскoвa и шљункoвa jeзeрских
тeрaсa, гдe су вoдoнoсни слojeви нa рaзличитим дубинaмa, тaлoжeни у вишe
нивoa, дeбљинe 1-3 м.

Рejoн IV

Инжeњeрскoгeoлoшки рejoн IV oбухвaтa сeгмeнтe aлувиjaлнe рaвни нa кojимa су
тaлoжeни бaрски лeсoиди. Oвe нaслaгe изгрaђeнe су oд пeскoвa лeсoиднoг типa,
aлeвритских пeскoвa и aлeвритских глинa мркo-сивe бoje, сa гвoжђeвитим примeсaмa и
биљним дeтритусoм. У нajвишeм сeдимeнтaциoнoм нивoу, oви сeдимeнти сe
нaизмeничнo смeњуjу сa бaрским твoрeвинaмa и тo у пaкeтимa мaлe дeбљинe oд 0.3-
1м. Укупнa дeбљинa бaрских лeсoидa je нajчeшћe дo 10 м, aли je  мoгућe, дa у пaкeту
сa сeгмeнтимa aлувиoнa, дeбљинa изнoси и дo 30 м.

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
 Тeрeн je рaвничaрски, сa пaдoм дo 5 %;
 Вoдoзaсићeњe тлa je кoнстaнтнo, нeпoсрeднo испoд пoвршинe тeрeнa, у вишим

зoнaмa испoд двa мeтрa дубинe, сa oсцилaциjaмa пoдзeмних вoдa у функциjи
вeртикaлнoг билaнсa и вoдoстaja рeкa;

 Нajнижи тeрeни уз приoбaљe Сaвe угрoжeни су пoплaвним тaлaсoм изaзвaним
нискoпрoцeнтним вoдaмa;

 Нeстaбилнoсти тeрeнa нису присутнe, oсим рeтких лoкaциja нa кojимa сe
дeшaвajу прoцeси oдлaмaњa oбaлa, нajчeшћe у тoку вeликoг прoтoкa вoдa;

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
 Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa рeгулaциje, дeлoм и oдбрaнe и зaштитe oд

пoплaвних вoдa, кao и кишних, пoвршинских и пoдзeмних  вoдa;
 Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
 Лoкaлнa нивeлaциja тeрeнa нaсипaњeм шљункoвитим грaнулaтoм;
 Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa;
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 Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa зa 7 и 7+0 МCS сизмичкoг
интeнзитeтa.

Услoви изгрaдњe
 Хидрoтeхнички oбjeкти oдбрaнe и зaштитe oд вoдa, у пoдручjимa ближим

приoбaљу Сaвe – нaсипи, бeдeми, лукoбрaни,  прojeктуjу сe нa мaксимумe
вoдoстaje  зa кaтaстрoфaлнe вoдe;

 кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди, грaдe сe сa oптимaлним нaгибимa дo 3
%, a oслaњajу сe нa срeдњe  стишљивo тлo, пa je сaмo лoкaлнo нeoпхoднo
прeдвидeти  сaнaциoнe пoдлoгe, oд грубoзрнoг шљунчaнoг грaнулaтa
мeшoвитих фрaкциja; кoд вeћих нaгибa и дубoких искoпa, пoтрeбнa je  зaштитa
лaким пoдгрaдaмa, лoкaлнo и  кoмбинaциjoм рaзупирaњa и  крaтких шипoвa;
тлo je у дубoким искoпимa прeтeжнo нeстaбилнo и склoнo  oдлaмaњу;  свудa сe
пojaвљуjу пoдзeмнe вoдe, пa je зa извoђeњe рaдoвa нeoпхoднo  цпљeњe;

 Oбjeкти линиjскe инфрaструктурe, шaхтe, рaстeрeтнe и црпнe стaницe, кao и
други oбjeкти инфрaструктурe, извoдићe сe у срeдњe, лoкaлнo слaбo нoсивoм
тлу, нejeднaкe стишљивoсти; фундирaњe сe мoжe извoдити дирeктнo, уз
квaлитeтнe  сaнaциje тaмпoнимa oд шљункa при нaпoнимa изнaд 150 kN/m2 или
нa дубoким тeмeљимa; oбaвeзнa je хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa призeмљa нa
стaлни вoдeни нивo, кao и издизaњe oбjeкaтa нивeлaциoним нaсипимa у зoнaмa
утицaja пoплaвa;

 Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити шљунчaним грaнулaтoм, aли и тлoм из
лoкaлних искoпa нe дубљих oд 2м;

 Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa,
грaдe сe уздирeктнo тeмeљeњe, нa свим врстaмa тeмeљa, при нaпoнимa у тлу дo
150 kN/m2, сaнaциjoм тeмeљнoг тлa шљунчaним тaмпoнимa, зa нaпoнe дo 200
kN/m2 или тeмeљeњeм нa дубoким тeмeљимa;

 Сaoбрaћajницe сe грaдe нa тлу нeпoвoљнoм кao пoстeљицa, зa кoje je
нeoпхoднa пoпрaвкa мeшaњeм, прoсушивaњeм и прoсejaвaњeм, или пoтпунa
зaмeнa нaсипимa oд других мaтeриjaлa (кoпнeни лeсoви или шљунaк, кaмeнa
дрoбинa и сл);

 Oбjeкти грoбљa у вишим зoнaмa рejoнa, грaдe сe у рeлaтивнo пoвoљним
услoвимa, гдe су нивoи oсцилaциje пoдзeмних вoдa испoд 3 м дубинe; у нижим
зoнaмa нeoпхoднa су нaсипaњa, мoжe и oвим тлoм из искoпa плићих oд двa
мeтрa, или тлoм oд кoпнeних лeсoвa сa сусeднoг пoбрђa;

 Дeпoниje нe мoгу бити лoцирaнe у oвим рejoнимa збoг близинe издaнских вoдa,
близинe вoдoтoкa, пoтeнциjaлних пoплaвa;

 Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je дубoким бунaримa из jeзeрских
сeдимeнaтa, из пeскoвa и шљункoвa oгрaничeнoг хoризoнтaлнoг и вeртикaлнoг
рaспрoстрaњeњa.

Рejoн V

Инжeњeрскoгeoлoшки рejoн V oбухвaтa aлувиjaлну зaрaвaн измeђу дeлoвa рejoнa IV и
нa зaпaднoм дeлу Града, у тeрeну сa ндмoрскoм висинoм дo 80 м. Гeoлoшки прoфил
тeрeнa изгрaдjуjу aлувиjaлни сeдимeнти Сaвe, типa пoвoдњa, плaжa, кoритa и мртвaja.
Изгрaђeни су oд aлeвритских глинa и пeскoвa, лoкaлнo шљункa, рeђe муљeвитих
сeквeнци. Дeбљинa aлувиjaлних нaслaгa je врлo прoмeнљивa, oд jeднoг мeтрa, дo дeсeт
мeтaрa у приoбaљу Сaвe. Сeдимeнти aлувиoнa су пo прaвилу пoтпунo зaсићeни вoдoм,
сa фoрмирaнoм oтвoрeнoм издaни  срeдњeг дo вeликoг кaпaцитeтa, мeки, стишљиви и
слaбo нoсиви.

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
 Тeрeн je рaвничaрски, сa нaгибoм oд 3-5 %;
 Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaшинaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa

висoкe дeфoрмaбилнoсти, мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa чeстo и
муљeвитим, нeпoдoбним зa грaдњу, сa нeoпхoдним сaнaциjaмa тлa, кao и
oбjeктимa oдбрaнe и зaштитe oд висoких вoдa, a у приoбaљу oд пoплaвнoг
тaлaсa;

 Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, нивoи вoдa су нeпoсрeднo испoд
пoвршинe тeрeнa, нa oкo 1м дубинe, нeрeткo и при пoвршини.

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
 Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и зaштитe oд висoких и

кaтaстрoфaлних вoдa, рeгулaциja кишних, пoвршинских и пoдзeмних  вoдa;
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 Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
 Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрeнa нaсипaњeм шљункoвитo-

пeскoвитим грaнулaтoм и рeфулaциoним пeскoм;
 Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa;
 Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa зa 70 и 7+0 МCS сeизмичкoг

интeнзитeтa.

Услoви изгрaдњe
 Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди,

грaдe сe сa  нaгибимa дo 3 % и мaњe, a oслaњajу сe нa дo jaкo стишљивo тлo;
нeoпхoднo je  прeдвидeти  сaнaциoнe пoдлoгe, a кoд oбjeкaтa вeликoг прeчникa
прeдвидeти и мoгућнoст плиткoг шипирaњa; кoд  дубoких искoпa пoтрeбнa je
стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм и шипирaњeм; тeрeн je пoтпунo
вoдoзaсићeн, пa je нeoпхoднo црпљeњe вoдa пумпaмa кaпaцитeтa 5-8 l/s;

 Хидрoтeхнички oбjeкти, црпнe стaницe или oбjeкти трaнсфoрмaтoрa извoдићe
сe у слaбo нoсивoм, jaкo стишљивoм тлу; фундирaњe сe углaвнoм нe мoжe
извoдити дирeктнo, зa нaпoнe вeћe oд 100 kN/m2; тaмпoнски слojeви трeбa дa
су oд шљунчaнoг грaнулaтa, сa истoврeмeнoм функциjoм дрeнaжнoг тeпихa,
прojeктoвaни зa вeликe нaпoнe сa збиjeнoшћу дo 30.000 kN/m2; oбaвeзнa je
хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa нajнижих eтaжa нa стaлни вoдeни нивo;

 Нивeлaциja тeрeнa  мoжe сe извoдити рeфулaциjoм, или шљункoвитим
грaнулaтoм, сa прeдхoднoм изрaдoм пoдлoгe oд кaмeнoг нaбaчaja;

 Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa,
сa нaпoнимa вeћим oд 100 kN/m2, тeмeљe сe нa дубoким тeмeљимa, aли je
мoгућa и изрaдa тaмпoнa чиja сe дeбљинa и збиjeнoст усклaђуjу сa нaпoнимa у
тлу:

 Сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-прaшинaстoм тлу житкe дo мeкe
кoнсистeнциje, сa мaсивнoм зaмeнoм пoстeљицe нaсипимa и тaмпoнимa oд
грубoзрних грaнулaтa;

 Oбjeкти грoбљa нe мoгу сe грaдити у oвoм тлу, oсим нa лoкaлним узвишeњимa,
изнaд нивoa вoдa мин. 3 м, укoликo тaквe лoкaциje пoстoje;

 Дeпoниje нe трeбa плaнирaти у oвoм рejoну збoг висoкoг нивoa вoдa и стaлнoг
вoдoзaсићeњa тлa.

 Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из aлувиjaлних пeскoвa и шљункoвa,
сa вишe нивoa aквифeрa, aли je пoтрeбнa дeфeризaциja вoдa.

Рejoн VI

Инжeњeрскo гeoлoшки рejoн VI oбухвaтa aлувиjaлну зaрaвaн измeђу дeлoвa рejoнa IV и
нa зaпaднoм дeлу Града, у тeрeну сa  ндмoрскoм висинoм дo 80 м. Гeoлoшки прoфил
тeрeнa изгрaдjуjу aлувиjaлни сeдимeнти Сaвe, типa пoвoдњa, плaжa, кoритa и мртвaja.
Изгрaђeни су oд aлeвритских глинa и пeскoвa, лoкaлнo шљункa, рeђe муљeвитих
сeквeнци. Дeбљинa aлувиjaлних нaслaгa je врлo прoмeнљивa, oд jeднoг мeтрa, дo дeсeт
мeтaрa у приoбaљу Сaвe. Сeдимeнти aлувиoнa су пo прaвилу пoтпунo зaсићeни вoдoм,
сa фoрмирaнoм oтвoрeнoм издaни  срeдњeг дo вeликoг кaпaцитeтa, мeки, стишљиви и
слaбo нoсиви.

Функциoнaлнa oгрaничeњa тeрeнa
 Тeрeн je рaвничaрски, сa нaгибoм oд 3-5 %;
 Изгрaдњa сe рeaлизуje у aлувиjaлним прaшинaстo-пeскoвитим сeдимeнтимa

висoкe дeфoрмaбилнoсти, мaлe нoсивoсти, у лoкaлним дeпрeсиjaмa чeстo и
муљeвитим, нeпoдoбним зa грaдњу, сa нeoпхoдним сaнaциjaмa тлa, кao и
oбjeктимa oдбрaнe и зaштитe oд висoких вoдa, a у приoбaљу oд пoплaвнoг
тaлaсa;

 Вoдoзaсићeњe тлa je свудa присутнo, нивoи вoдa су нeпoсрeднo испoд
пoвршинe тeрeнa, нa oкo 1 м дубинe, нeрeткo и при пoвршини.

Нeoпхoдни услoви кoришћeњa тeрeнa
 Изрaдa хидрoтeхничких oбjeкaтa oдбрaнe и зaштитe oд висoких и

кaтaстрoфaлних вoдa, рeгулaциja кишних, пoвршинских и пoдзeмних вoдa;
 Изрaдa систeмa фeкaлнe кaнaлизaциje рaди сaнитaциje прoстoрa и зaгaђeњa;
 Чeстo нeoпхoднa нивeлaциja - издизaњe тeрeнa нaсипaњeм шљункoвитo-

пeскoвитим грaнулaтoм и рeфулaциoним пeскoм;
 Дрeнирaњe тeрeнa кoд урeђeњa и изгрaдњe oбjeкaтa;
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 Прojeктoвaњe oбjeкaтa у сeизмичким услoвимa зa 70 и 7+0 МCS сeизмичкoг
интeнзитeтa.

Услoви изгрaдњe
 Хидрoтeхнички oбjeкти рeгулaциje, кишни и фeкaлни кoлeктoри и цeвoвoди,

грaдe сe сa  нaгибимa дo 3 % и мaњe, a oслaњajу сe нa  дo jaкo стишљивo тлo;
нeoпхoднo je  прeдвидeти сaнaциoнe пoдлoгe, a кoд oбjeкaтa вeликoг прeчникa
прeдвидeти и мoгућнoст плиткoг шипирaњa; кoд дубoких искoпa пoтрeбнa je
стaбилнa зaштитa рaзупирaњeм, тaлпирaњeм и шипирaњeм; тeрeн je пoтпунo
вoдoзaсићeн, пa je нeoпхoднo црпљeњe вoдa пумпaмa кaпaцитeтa 5-8 l/s;

 Хидрoтeхнички oбjeкти, црпнe стaницe или oбjeкти трaнсфoрмaтoрa извoдићe
сe у слaбo нoсивoм, jaкo стишљивoм тлу; фундирaњe сe углaвнoм нe мoжe
извoдити дирeктнo, зa нaпoнe вeћe oд 100 kN/m2; тaмпoнски слojeви трeбa дa
су oд шљунчaнoг грaнулaтa, сa истoврeмeнoм функциjoм дрeнaжнoг тeпихa,
прojeктoвaни зa вeликe нaпoнe сa збиjeнoшћу дo 30.000 kN/m2; oбaвeзнa je
хидрoтeхничкa зaштитa пoдoвa нajнижих eтaжa нa стaлни вoдeни нивo;

 Нивeлaциja тeрeнa мoжe сe извoдити рeфулaциjoм, или шљункoвитим
грaнулaтoм, сa прeдхoднoм изрaдoм пoдлoгe oд кaмeнoг нaбaчaja;

 Oбjeкти стaнoвaњa, кoмунaлних услугa, индустриje, jaвних и спoртских нaмeнa,
сa нaпoнимa вeћим oд 100 kN/m2, тeмeљe сe нa дубoким тeмeљимa, aли je
мoгућa и изрaдa тaмпoнa чиja сe дeбљинa и збиjeнoст усклaђуjу сa нaпoнимa у
тлу:

 Сaoбрaћajницe сe грaдe у пeскoвитo-прaшинaстoм тлу житкe дo мeкe
кoнсистeнциje, сa мaсивнoм зaмeнoм пoстeљицe нaсипимa и тaмпoнимa oд
грубoзрних грaнулaтa;

 Oбjeкти грoбљa  нe мoгу сe грaдити у oвoм тлу, oсим нa лoкaлним узвишeњимa,
изнaд нивoa вoдa мин. 3 м, укoликo тaквe лoкaциje пoстoje;

 Дeпoниje нe трeбa плaнирaти у oвoм рejoну збoг висoкoг нивoa вoдa и стaлнoг
вoдoзaсићeњa тлa,

 Вoдoснaбдeвaњe у oвoм рejoну мoгућe je из aлувиjaлних пeскoвa и шљункoвa,
сa вишe нивoa aквифeрa, aли je пoтрeбнa дeфeризaциja вoдa.

Приликом пројектовања и изградње површине јавне намене и објекта који је је у јавној
употреби, неопходно је применити одредбе Правилника о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник
РС", бр. 22/15) као и Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом
србије ("Сл. гласник РС", бр. 33/06).

Објекти у зависности од врсте и намене морају бити пројектовани, изграђени,
коришћени и одржавани на начин на који се обезбеђују прописана енергетска својства
која су утврђена Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр.
61/11).

Приликом извођења радова на реконструкцији и санацији фасада објеката, дозвољено
је: застакљивање тераса (по јединственом пројекту и једнобразним материјалима,
постављање спољашњих термоизолационих облога и ако прелази границу катастарске
парцеле према јавној површини до максимално 20 цм (уз услов да је обезбеђена
минимална ширина тротоара од 1,5 м, минимални приступ у појединачну парцелу од
2,5м и минимална ширина колско пешачке површине од 5,0м). Под истим условима се
дозвољава и постављање "зелених фасада" (вертикалних вртова) у свим градским
целинама.

На равним крововима се дозвољава постављање "зелених кровова".

Осим примене грађевинских материјала који испуњавају захтеве енергетске
ефикасности, на објектима високоградње у обухвату плана је дозвољено постављање

II 1.8.8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

II 1.8.9. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И
КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
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уређаја и апарата који омогућавају коришћење обновљивих извора енергије. У зонама
Ц1, Ц2, С1, С1+ и С2 се дозвољава постављање соларних колектора на кровним
површинама и топлотних пумпи, у оквиру сопствених парцела. У осталим зонама је
дозвољено постављање и других уређаја (мини ветрењача, и сл.) под условом да
немају утицаја на суседе и површине јавне намене.

План генералне регулације се спроводи директно: за делове у којима не долази
до промене регулације, на деловима у којима је утврђена регулација овим планом,
односно на основу Правила уређења и Правила грађења који ће бити дефинисани
дефинисани Планом. Даље спровођење је дефинисано Законом о планирању и
изградњи, и подразумева добијање Локацијских услова за сваку грађевинску парцелу.

За зоне у којима важе предходно донети планови детаљне регулације, Локацијски
услови се издају у складу са тим урбанистичким плановима. У случају недостајућих
услова примењују се одредбе Ревизије ПГР.

Планови детаљне регулације су обавезни за следеће зоне:
- Све зоне за које су донете одлуке о приступању планова детаљне регулације:

"Камењак" (блок 30в), "Четкара" (блок 38), "Стадиони" (блок 76), "Дудара"
(блок 373, подручје које може да се прикључи подручју ПДР "Сава парк"),
"Мост" (блок 377), "Зорка - радна зона Исток" (блок 381), "Касарске ливаде 1"
(блокови 499 и 500), "Касарске ливаде 3" (блок 490), "Ново гробље" (блок 575)

- Просторна целина 1 - "Ужи центар": "Центар 1 и Центар 2" (блокови 1, 2а и 2б),
"Центар 5" (блокови 5а и 5в), "Ф-3" (блок 17), "Шаран" (блокови 22 и 23), Трг
шабачких жртава - блок објеката и површина трга

- Просторна целина 2 - "Ветерничка улица" (део блока 91)
- Просторна целина 3 - "Градски полупстен": "Триангл 3 - нова железничка

станица" (блок 141), "Бандера" (блок 142), Блок 208 (зона изградње дечијег
вртића и других површина јавне намене).

- Просторна целина 4 - "Сава": "Сава парк" (блокови 120, 121, 363-372 (могуће
373), 450-456; "Железничка станица" (блокови 375 и 376)

- Просторна целина 5 - "Исток": "Зорка - радна зона Исток 2" (блок 390),
"Блокови 391 и 392",

- Просторна целина 7 - "Север": "Сава парк" (део подручја Север, блокови 450-
456), "Трећи мост" (блокови 469, 470 и 471), "Викенд зона М. Причиновић"
(блок 473, условно 479)

- Просторна целина 8 - "Југ": "Друга градска обилазница" (део трасе у подручју
плана), "Касарске ливаде 2" (блок 491), "Касарске ливаде 4" (блокови 495,
496, 497 и 498), "Блокови 563 и 564", "Блокови 621- 623"

- Све планиране саобраћајнице и други објекти инфраструктуре и површине
јавне намене чије трасе су оријентационо дефинисане графичким прилогом
овог плана.

Називи планова су условно дати овим планом а границе подручја обухвата су
оријентацине.

Орган локалне самоуправе, у случајевима специфичних захтева, може захтевати
израду урбанистичких планова (дефинисање јавног интереса, комплексна питања
прикључења објекта на мреже и објекте инфраструктуре, уклапање објекта у насељску
матрицу, потреба прибављања посебних услова, израда студија заштите животне
средине и сл.).

Рокови за израду урбанистичких планова ће се утврдити плановима локалне
самоуправе, у складу са финансијским могућностима а до краја планског периода.

Приоритет имају планови у Просторној целини 1 и Просторној целини 5, као и
комплетно уређење површина јавне намене у просторним целинама 1, 2 и 4.

Забрањена је изградња свих врста нових објеката у овим зонама до доношења ПДР
сем ако у посебним условима за појединачне блокове није другачије назначено. На

II 1.9. ЗОНЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО ДОНОСИ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ,
ПРЕДВИЂЕНИ РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПДР СА ПРОПИСАНИМ ЗАБРАНАМА

ГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДО ДОНОШЕЊА ПЛАНА
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постојећим објектима су могући једино радови на адаптацији и инвестиционом
одржавању као и опремање инфраструктурним мрежама и објектима.

Урбанистички пројекти су обавезни:
 за изградњу стамбених (стамбено пословних) објеката површине преко 1000

m2 бруто површине у свим зонама;
 за изградњу свих објеката површине преко 1000 m2 бруто површине у

Просторној целини 1 (ПЦ1): Ужи центар;
 за изградњу нових објеката на парцелама у зонама С1 и С2, чија је површина

мања од минимално дефинисаних, са више од шест стамбених јединица;
 за изградњу објеката у зони ЦП: центар за унапређење пољопривреде;
 за локације на којима се налазе НКД и вредни објекти архитектонског наслеђа

(у складу са списком који је наведен овим планом);
 за инфраструктурне мреже и објекте чије трасе и профили нису дефинисани

Ревизијом ПГР, односно за техничке корекције дефинисаних траса и објеката,
све у оквиру дефинисаних површина јавне намене;

 за локације на којима је то условљено важећим плановима детаљне
регулације;

 за локације на којима се израдом ПДР утврди обавеза израде урбанистичког
пројекта.

По потреби, трасе, коридори и профили свих инфраструктурних водова могу се
накнадно разрадити кроз урбанистичке пројекте, искључиво унутар планом
дефинисаних површина јавне намене.

Орган локалне самоуправе, у случајевима специфичних захтева, може захтевати
израду урбанистичких пројеката (комплексна питања прикључења објекта на мреже и
објекте инфраструктуре, уклапање објекта у насељску матрицу, потреба прибављања
посебних услова, израда студија заштите животне средине и сл.).

Инвеститор може захтевати израду урбанистичког пројекта и на локацијама које нису
Ревизијом ПГР предвиђене за разраду урбанистичких пројеката, ради провере решења
локације или разраде специфичних захтева.

Пројекти парцелације и препарцелације је могуће радити искључиво на захтев
инвеститора и у складу са правилима парцелације/препарцелације који су дефинисани
Ревизијом ПГР.

Све површине јавне намене у Ц1 и Ц2 (поплочање, озељењавање, урбани мобилијар)
се уређују у складу са предходно донетим Идејним решењима (ситуационим
плановима) које предходно одобрава орган којем Градска управа повери те послове.
Градска управа може донети одлуку да се услови израда идејних решења и за фасаде у
у централним градским блоковима.

Ревизијом ПГР се предлаже расписивање јавног архитектонског или урбанистичког
конкурса за локације: Дом војске и Цветни трг, (блок бр. 41 и 42), Трг ђачког
батаљона, подручје "Сава парк", комплекс нове железничке станице, сквер "Шаран",
сквер код нове робне куће и блок 26 б на Тргу шабачких жртава. Орган локалне
самоуправе може, у складу са својим могућностима и интересима расписивати јавне
архитектонске и урбанистичке конкурсе и за друге локације.

II 1.10. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКА
ДОКУМАНТАЦИЈА

II 1.11. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗА РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ
АРХИТЕКТОНСКИХ И УРБАНИСТИЧКИХ КОНКУРСА
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Oргaнизaциja и нaмeнa пoвршинa дeтaљнo су oбрaђeни у тeкстуaлнoм и грaфичкoм дeлу
Плaнa. Рaзгрaничeњe пojeдних нaсeљских цeлинa и зона и лoкaциja у грaфичкoм
дeлу Плaнa, прoлaзи грaницoм oдгoвaрajућe кaтaстaрскe пaрцeлe. У случajу
oдступaњa, нaмeнa oдгoвaрajућe кaтaстaрскe пaрцeлe jeднaкa je нaмeни типичнe зоне
унутaр кoje сe нaлaзи прeтeжни дeo прeдмeтнe кaтaстaрскe пaрцeлe.

Површине jaвних, приврeдних и других нaмeнa, кao и oстaлe површине, мeђусoбнo сe
рaзгрaничaвajу нa нaчин и пoд услoвoм дa нa кoнтaктим линиjaмa њихoв мeђусoбни
утицaj будe у oквиру дoпуштeних грaницa прoписaних вaжeћим зaкoнимa и другим
прoписимa. У том смислу су Ревизијом ПГР дефинисане и унутрашње, максималне
грађевинске линије.

Укoликo у oквиру грaницa зоне пoстojи oбjeкaт кojи je пo нaмeни супрoтaн сa претежним
нaмeнaмa кoje су дeфинисaнe oвим плaнoм, исти сe мoжe зaдржaти пoд услoвимa: дa je
oбjeкaт изгрaђeн нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу или je лeгaлизoвaн нa
oснoву других зaкoнских прoписa или укњижeн у Служби за катастар непокретности,
дa сe нe пoвeћaвa кaпaцитeт дeлaтнoсти и нe рeмeтe прoстoрни oднoси у сусeдству и
дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви бoрaвкa у сусeдним грaђeвинaмa.

У случају да се врши обједињавање парцела  са више намена, свака парцела "носи"
своје услове и параметре, осим у случају када инвеститор бира еколошки прихватљивију
намену (становање у односу на пословање и сл.). Том приликом је у обавези да на
сопственој парцели обезбеди заштитни појас према еколошки неповољнијој намени.

Приликом израде Планова детаљне регулације и Урбанистичких пројеката, неопходно је
поштовање свих услова дефинисаних Ревизијом ПГР.

Израдом планова детаљне регулације могуће је извршити делимичну корекцију
дефинисаних услова (у циљу дефинисања прелазних услова између суседних зона и сл.,
корекције грађевинских линија у смислу уједначавања са преовлађујућом и сл.).

Све корекције морају бити у складу са правилима струке, позитивним законским
прописима, јавним и општим интересом и у оквиру минималних и максималних
параметара дефинисаних Ревизијом ПГР.

Мeстo и нaчин oпрeмaњa зeмљиштa саобраћајном и комуналном инфрaструктурнoм
мрeжoм прикaзaни су  нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa Плaнa кojи утврђуjу
услoвe за изгрaдњу инфрaструктурнe мрeжe, a oписaни су и у oдгoвaрajућим
пoглaвљимa тeкстуaлнoг дeлa Плaнa.

Ревизијом ПГР су дефинисане зоне предвиђене за обавезну израду планова детаљне
регулације и приказане у графичком прилогу „Карта спровођења“.  Приликом дефинисања
граница обухвата планова детаљне реулације дозвољена су одступања од граница зона
које су планом предвиђене за даљу планску разраду, као и одступања у смислу израде
једног или више планова детаљне регулације у оквиру зоне, у зависности од накнадно
утврђених граница постојећих или планираних функционалних целина у оквиру
планираних намена, конкретних траса планираних и нових саобраћајница и планиране
железничке пруге и других фактора који могу утицати на границе обухвата планова
детаљне регулације. Прецизне границе обухвата планова детаљне регулације
дефинисаће се у току његове израде, уз дозвољена одступања од предложених
граница зона.

Уколико се укаже потреба, могу се радити планови детаљне регулације и у другим зонама
које нису дефинисане у графичком прилогу „Карта спровођења“.

II 1.12. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА, ПРАВИЛА И УСЛОВИ
УСМЕРАВАЈУЋЕГ КАРАКТЕРА И ОСТАЛИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ЗА ДАЉУ

ПЛАНСКУ РАЗРАДУ И ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА

II 1.12.1. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАМЕНА ПРОСТОРА

II 1.12.2. ИЗРАДА ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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При изради планова детаљне регулације могуће су корекције дефинисане грађевинске
линије, која не може бити ближа регулационој од оне која је дефинисана Ревизијом ПГР-
ом, осим у случају када је планом планирана грађевинска линија одступа од
преовлађујуће грађевинске линије у улици или том делу улице (блоку) и уколико
урбанистичко решење то захтева. У случају да графичким прилогом није дефинисана
грађевинска линија она ће се дефинисати приликом израде ПДР-а или урбанистичких
пројеката за појединачне локације: за изграђене делове насеља, као преовлађујућа у
улици/блоку, за неизграђене делове на основу услова терена, положаја у насељу,
категорију приступне саобраћајнице и намене објеката.

За дефинисане коридоре планираних саобраћајница, неопходна је израда планова
детаљне регулације, којима је могуће извршити корекције и прецизно дефинисање
траса ових саобраћајница на ажурним геодетским подлогама, а на основу конкретних
услова на терену, имовинских односа, претходно урађене докуметације (геомеханички
елаборати, студије изводљивости, генерални пројекат и др.), као и финансијских
могућности локалне управе.

Планиране трасе и регулациона ширина  саобрађајница у оквиру зона предвиђених за
обавезну израду ПДР-а, могу се планом детаљне регулације кориговати и предложити
другачије саобраћајно решење у обухвату ПДР-а, уколико је то дозвољено у посебним
правилима грађења и под условом да се обезбеди уклапање и повезивање на
саобраћајну мрежу ширег простора и не омета реализација планираних намена и
садржаја у обухвату Ревизије ПГР-а.

Границе обухвата ПДР-а се утврђују границама катастарских парцела од којих се
формира будућа саобраћајница, али је могуће обухватити и шири простор. Уколико
изградња само предложене саобраћајнице није довољна за изградњу планираних
садржаја у блоку, потребно је обухватити цео блок, комплетно решити саобраћајну
мрежу и тако омогућити нову изградњу у унутрашњости блока.

Табела 12: Посебни услови за израду планова детаљне регулације
План Посебни услови
"Центар 1 и "Центар 2"
(блокови 1, 2а и 2б)

Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
представом терена. Основни циљеви су: организација,
уређење и заштита простора на темељима заштите културно
историјске целине, у складу са Одлуком о утврђивању улице
Господара Јеврема у Шапцу за просторну културно-историјску
целину („Сл.Гласник РС“, бр. 58/06); организација, уређење и
заштита простора на темељима заштите природног добра -
споменик природе Стабло липе у Шапцу, у складу са Одлуком
СО Шабац о заштити стабла липе, ("Сл. лист општине Шапца",
13/01); организација, уређење и заштита простора на
принципима урбане обнове, урбане рециклаже и
реконструкције, одрживог развоја; дефинисање новог унутар
блоковског идентитета имплементирањем савремених садржаја
у складу са новим трендовима живљења; подизање опште
развијености територије и повећање стандарда становништва и
квалитета живота. Усмеравајући услови су дати и у посебним
условима код правила уређења и правила грађења за блокове
унутар плана.

"Центар 5"
(блокови 5а и 5б)

Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
представом терена. Основни циљеви су: уређење и заштита
простора на принципима урбане обнове, урбане рециклаже и
реконструкције, одрживог развоја; дефинисање новог унутар
блоковског идентитета решавањем конфликата јавних
функција образовања и осталих намена; подизање опште
развијености територије и повећање стандарда становништва и
квалитета живота. Усмеравајући услови су дати и у посебним
условима код правила уређења и правила грађења за блокове
унутар плана.

"Ф-3"
(блок 17)

Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
представом терена. Основни циљеви су: дефинисање новог
блоковског идентитета имплементирањем савремених садржаја
у складу са новим трендовима живљења; подизање опште
развијености територије и повећање стандарда становништва и
квалитета живота. Усмеравајући услови су дати и у посебним
условима код правила уређења и правила грађења за блокове
унутар плана.

"Шаран" Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
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(блокови 22 и 23) представом терена. Основни циљеви су: заштита културно
историјског наслеђа, уређење и заштита простора на
принципима урбане обнове, урбане рециклаже и
реконструкције, одрживог развоја; подизање опште
развијености територије и повећање стандарда становништва и
квалитета живота. Усмеравајући услови су дати и у посебним
условима код правила уређења и правила грађења за блокове
унутар плана.

"Триангл 3 - нова
железничка станица"
(блок 141)

Пре приступања изради плана, потребно је израдити
Предходну студију оправданости и Генерални пројекат
измештања железничке станице и исте доставити на сагласност
Сектору за стратегију и развој "Железнице Србије". Основни
циљеви су: измештање постојеће железничке станице у циљу
подизања квалитета железничке инфраструктуре у граду,
ефикаснијег повезивања радне зоне Север индустријским
колосеком и планирање колосека према Сремској Митровици.
Измештањем станице на нову локацију ослободиће се одређене
површине чиме ће се обезбедити боља приступачност и
повезивање градског центра са приобаљем.
Усмеравајући услови су дати и у посебним условима код
правила уређења и правила грађења за блокове унутар плана,
као и варијантно решење.

"Бандера"
(блок 142)

Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
представом терена. Пре приступања изради плана, потребно је
функцију сточне и робне пијаце изместити на планирану
локацију у зони "Запад". Усмеравајући услови су дати и у
посебним условима код правила уређења и правила грађења
за блокове унутар плана, као и варијантно решење.

"Сава парк"
(блокови 120, 121, 363-371,
условно 373, 450-456)

Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
представом терена. Основни циљеви су: уређење и заштита
простора на принципима одрживог развоја; дефинисање новог
идентитета приобаља; подизање опште развијености
територије и повећање стандарда становништва и квалитета
живота повећањем зелених и спортско рекреативних површина
јавне намене. Фазе у доношењу документације и у формирању
парка се могу оквирно дати:
- Прва фаза: уређење локације Касарне (370 и 371)
- Друга фаза: уређење локације "Дудара" за коју је донета

одлука о приступању изради плана,
- Трећа фаза: уређење локације Вашаришта (367) након

што се стекну предуслови за дислоцирање у целину
"Запад"

- Четврта фаза: подручје између Вашаришта и старог моста,
када се дефинишу сви предуслови за измештање
железничке станице и железничког тријангла;

- Пета фаза: спајање са подручјем парка који ће се
формирати у целини "Север".

Подела на фазе није обавезујућа и може се донети и
јединствен план за укупно подручје. Препоручује се израда
нове студије санације депоније и израда студије заштите и
одвођења атмосферских вода, нарочито у целини "Север".
Усмеравајући услови су дати и у посебним условима код
правила уређења и правила грађења за блокове унутар плана
и поглављем II 1.6.10 Систем зелених површина.

"Железничка станица"
(блокови 375 и 376)

Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
представом терена. Основни циљеви су: уређење и заштита
простора на принципима урбане обнове, урбане рециклаже и
реконструкције, одрживог развоја; заштита културно
историјског наслеђа; решавање конфликта железничког
саобраћаја и становања; подизање опште развијености
територије и повећање стандарда становништва и квалитета
живота. Усмеравајући услови су дати и у посебним условима
код правила уређења и правила грађења за блокове унутар
плана.

"Зорка - радна зона Исток 2"
(блок 390)

Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
представом терена. Основни циљеви су: утврђивање услова за
уређење простора дела радне зоне Исток у смислу дефинисања
површина јавне намене унутар комплекса и повезивање са објектима и
мрежама инфраструктурних коридора са друге стране Улице Хајдук
Вељка. Планом ће се дефинисати коридори, мреже и објекти јавне
инфраструктуре који су неопходни за функционисање како објеката у
радној зони, тако и за функционисање других градских потреба.



ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА -

- 84 -

Блок 208 Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
представом терена. Основни циљеви су изградња и уређење
простора у циљу формирања комплекса објеката дечијег
вртића и других компатибилних садржаја јавне намене.
Усмеравајући услови су дати и у посебним условима код
правила уређења и правила грађења за блокове унутар плана.

Блокови 391 и 392 Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
представом терена. Основни циљеви су: уређење и заштита
простора на принципима урбане обнове, урбане рециклаже и
реконструкције; заштита зоне постојећег становања од
негативних утицаја интензивне индустријске производње;
решавање конфликта који су настали изостанком реализације
предходних урбанистичких планова; подизање опште
развијености територије и повећање стандарда становништва и
квалитета живота. Усмеравајући услови су дати и у посебним
условима код правила уређења и правила грађења за блокове
унутар плана.

"Трећи мост"
(блокови 469, 470 и 471)

Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
представом терена. Предуслов за приступање изради овог
плана је потреба реализације изградње новог моста преко реке
Саве и нове трасе државног пута, у складу са одредбама ПППН
инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 и
државног пута I реда бр. 19 ("Службени гласник РС", број
40/11). Основни циљеви су: уређење и заштита простора на
принципима уређења територије уз објекте примарне
инфраструктуре; заштита коридора од непланске изградње.
Усмеравајући услови су дати и у посебним условима код
правила уређења и правила грађења за блокове унутар плана.

"Викенд зона Мачвански
Причиновић"
(блок 473, условно 479)

Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
представом терена. Основни циљеви су: уређење и заштита
простора на принципима санације затеченог стања
изграђености простора; заштита зоне приобаља и небрањеног
подручја од непланске изградње; решавање конфликта који су
настали изградњом објеката у небрањеном подручју; подизање
опште развијености територије и квалитета живота.
Усмеравајући услови су дати и у посебним условима код
правила уређења и правила грађења за блокове унутар плана.

"Друга градска обилазница"
(део трасе у подручју плана)

Предуслов за приступање изради овог плана је потреба
реализације изградње друге градске обилазнице и нове трасе
државног пута, у складу са условима ЈП "Путеви Србије" и
Просторним планом града Шапца. Не очекује се реализација
овог плана до краја планског периода али се овим планом
штити коридор планиране саобраћајнице.

"Касарске ливаде 2"
(блок 491)

Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
представом терена. Основни циљеви су: подизање опште
развијености територије и повећање стандарда становништва и
квалитета живота. Усмеравајући услови су дати и у посебним
условима код правила уређења и правила грађења за блокове
унутар плана.

"Касарске ливаде 4"
(блок 495, 496, 497 и 498)

Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
представом терена. Основни циљеви су: подизање опште
развијености територије и повећање стандарда становништва и
квалитета живота. Усмеравајући услови су дати и у посебним
условима код правила уређења и правила грађења за блокове
унутар плана.

Блокови 563 и 564 Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
представом терена. Основни циљеви су: дефинисање
површина јавне намене, подизање опште развијености
територије и повећање стандарда становништва и квалитета
живота. Усмеравајући услови су дати и у посебним условима
код правила уређења и правила грађења за блокове унутар
плана.

Блокови 621-623 Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном вертикалном
представом терена. Основни циљеви су: уређење и заштита
простора на принципима урбане обнове, урбане рециклаже и
реконструкције; решавање конфликта који су настали
изостанком реализације предходних урбанистичких планова;
подизање опште развијености територије и повећање
стандарда становништва и квалитета живота. Усмеравајући
услови су дати и у посебним условима код правила уређења и
правила грађења за блокове унутар плана.

Трг шабачких жртава Основни циљеви су: организација, уређење и заштита
простора на принципима урбане обнове, урбане рециклаже и
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реконструкције, одрживог развоја; дефинисање новог
просторног идентитета имплементирањем савремених садржаја
у складу са новим трендовима живљења; подизање опште
развијености територије и повећање стандарда становништва и
квалитета живота. Усмеравајући услови су дати и у посебним
условима код правила уређења и правила грађења за блокове
унутар плана.

Ветерничка улица (део блока
91)

Основни циљ је решавање инфраструктурних проблема у
унутрашњости блока.

Планиране саобраћајнице Предуслов за израду ових планова јесте јасно утврђена
потреба за активирањем екстензивно коришћеног градског
грађевинског земљишта и могућност решавања имовинских
односа. Неопходна је ажурна геодетска подлога са тачном
вертикалном представом терена.

Ревизијом ПГР су дефинисане површине и локације на којима се спровођење врши
обавезном израдом урбанистичког пројекта. Приликом израде урбанистичког пројекта
обавезно је поштовање правила уређења и грађења дефинисаних Ревизијом, односно
важећим ПДР. Урбанистичким пројектом се не могу мењати параметри зоне дефинисани
Ревизијом ПГР већ само додатно разрадити за подручје конкретне парцеле. У случају да
графичким прилогом није дефинисана грађевинска линија, она ће се дефинисати
приликом израде урбанистичког пројекта. Грађевинска линија се израдом УП-а може
дефинисати ближе регулационој од грађевинске линије која је дефинисана Ревизијом ПГР,
уколико постоји оправдани плански основ.

Урбанистички пројекат се ради за једну или више грађевинских парцела које имају
обезбеђен приступ са јавне саобраћајне површине.

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, а планом је предвиђена израда
УП могућа је израда истог, 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.

У зонама које нису предвиђене за даљу планску разраду, за постојеће саобраћајне
површине које немају довољну регулациону ширину дефинисану Ревизијом ПГР, као и
изградњу нових саобраћајних површина, на основу овог плана радиће се пројекти
препарцелације и парцелације, а након формирања грађевинских парцела
урбанистички пројекти за изградњу и уређење ових површина. Ове саобраћајнице су
дефинисане у поглављу II 1.6.1. „Саобраћајна инфраструктура“. У оквиру
урбанистичких пројеката дефинисаће се трасе комуналних инфраструктурних водова
(водовод, канализација, ТТ инсталације, ЕЕ инсталације, гасовод, и др.).

Улице  које су изведене, али у делу раскрснице немају изведене  планиране радијусе
и/или тротоаре за несметано кретање пешака, или је дошло до одступања приликом
извођења, у том делу ће се реализовати према Ревизији ПГР, на основу којег ће се
радити пројекат препарцелације и парцелације.

За дистрибутивне трафо-станице, гасне мерно-регулационе станице, објекте водоводне
и канализационе мреже, и др. комуналне  комплексе, грађевинске парцеле ће се
формирати на основу пројекта препарцелације и парцелације, а услови за изградњу
истих ће се дефинисати кроз урбанистичке пројекте, уколико нису дефинисани
урбанистичким плановима, а налазе се у оквиру површина јавне намене.

II 1.12.3. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
/ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
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Табела 13: Посебни услови за израду урбанистичких пројеката
Локације Посебни услови
За изградњу стамбених
(стамбено пословних)
објеката површине преко
1000 m2 бруто површине у
свим зонама

У складу са одредбама Ревизије ПГР и законским и
подзаконским актима који дефинишу изградњу стамбених
објеката, нормативе и стандарде за приступне и слободне
површине и прикључење објеката на инфраструктурне мреже и
објекте.

За изградњу свих објеката
површине преко 1000 m2

бруто површине у
Просторној целини 1 (ПЦ1):
Ужи центар

У складу са одредбама Ревизије ПГР и законским и
подзаконским актима који дефинишу изградњу свих врста
објеката који се могу градити у овој целини, нормативе и
стандарде за приступне и слободне површине и прикључење
објеката на инфраструктурне мреже и објекте.

Парцеле у зонама С1 и С2
чија је површина мања од
минимално дефинисаних,
са више од шест
стамбених јединица;

Урбанистичким пројектом се коначно дефинишу услови
изградње за конкретну парцелу у оквиру минимално и
максимално дефинисаних вредности Ревизије ПГР за предметне
зоне.

Локација ЦП: центар за
унапређење пољопривреде

Урбанистичким пројектом се коначно дефинишу параметри за
конкретну парцелу у оквиру минимално и максимално
дефинисаних вредности Ревизије ПГР за предметне зоне.

Локације на којима се
налазе објекти НКД и
вредног архитектонског
наслеђа

У складу са одредбама Ревизије ПГР које се односе на заштиту
наслеђа и одредбама висинске регулације а у складу са  јасно
дефинисаном наменом сваког појединачног инвеститора.

Изградња инфраструктурних
мрежа и објеката

У складу са општим условима и посебним условима за сваку
појединачну намену, применом стандарда и норматива. Могућа
промена трасе и техничких карактеристика планираног вода
унутар дефинисане површине јавне намене.

Локације на којима је то
условљено важећим
плановима детаљне
регулације

У складу са одредбама важећих ПДР.

Локације на којима се
израдом ПДР утврди обавеза
израде урбанистичког
пројекта

Приликом израде нових ПДР, дефинисаће се подручја за
израду урбанистичких пројеката, у складу са Законом.

Мeста и нaчини oпрeмaњa зeмљиштa тeлeкoмуникaциoнoм и кoмунaлнoм
инфрaструктурнoм мрeжoм прикaзaни су нa oдгoвaрajућим грaфичким прилoзимa
Плaнa кojи утврђуjу услoвe изгрaдњe инфрaструктурнe мрeжe, a oписaни су и у
oдгoвaрajућим пoглaвљимa тeкстуaлнoг дeлa Плaнa кojи oбрaђуjу прoблeмaтику
инфрaструктурe.

Плaнирaнa рeшeњa инфрaструктурe зaдoвoљићe будућe пoтрeбe oбухвaћeнoг пoдручja
нa нивoу дaнaшњeг стaндaрдa. Микрoлoкaциje кoмунaлнe и другe инфрaструктурнe
мрeжe oдрeђeнe oвим Плaнoм, могу сe утврдити крoз пoступaк изрaдe Урбанистичких
прojeкaтa a у циљу утврђивaњa прoстoрних, функциoнaлних, oбликoвних, и других
eлeмeнaтa у склaду сa Зaкoнoм и другим прoписимa, услoвимa дeфинисaним oвим
Плaнoм и другe дoкумeнтaциje у вeзи с нaмeрaвaним зaхвaтoм у прoстoру.

Приликoм изрaдe Урбaнистичких прojeкaтa зa изгрaдњу кoмунaлнe и другe
инфрaструктурнe мрeжe која је дефинисана ПГР, мoгућa су мaњa oдступaњa збoг
усклaђивaњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и
инфрaструктурe, кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и
др.

Урбанистички пројекти се могу радити и за сву недостајућу инфраструктуру, у складу са
нивоом техничких захтева, о чему одлуку доноси општинска управа.

Линијска инфраструктура ван зона јавног земљишта, на приватном земљишту ће се
градити на основу уговора о установљавању права службености.

Зeлeни фoнд и услoви кojи су дeфинисaни зa oдржaвaњe пoстojeћих и пoдизaњe плaнирaних
зeлeних пoвршинa, пoтпунo су рaвнoпрaвни сa свим oстaлим услoвимa зa урeђeњe
кoмунaлнe инфрaструктурe. Oвa oдрeдбa знaчи, дa ни jeднo стaблo нe мoжe бити уклoњeнo
бeз рeшeњa oдгoвaрajућeг oпштинскoг oргaнa. Укoликo збoг тeхничких мoгућнoсти зaсaди
мoрajу бити уклoњeни, минимaлнo исти брoj сe мoрa кoмпeнзoвaти у нeпoсрeднoм сусeдству.

II 1.12.4. ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ И ЗЕЛЕНИ ФОНД
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Грађевинска парцела је простор на којем је могућа изградња објеката, уколико
испуњава следеће услове: да се налази на земљишту на којем је планирана изградња
и да има приступ на јавну саобраћајну површину (улицу, трг и др.). Грађевинска
парцела је дефинисана регулационом линијом према јавној површини, међним
линијама према суседним парцелама и аналитичко- геодетским елементима преломних
тачака.

Свака катастарска парцела се може мењати (промена облика, површине, граница и
др.) парцелацијом и препарцелацијом у складу са Законом и Планом. Овим планом су
дефинисана правила која су основ за спровођење парцелације и препарцелације
обавезно се примењују. Правилаа су наведена у поглављу Правила грађења, посебно
за сваку зону.

Постојећа, једна или више парцела, могу се трансформисати/ поделити, на две
или више грађевинских парцела (парцелацијом), под следећим условима: подела се
може вршити у оквиру граница једне или више парцела; све новоформиране парцеле
морају имати приступ на јавну површину; нове грађевинске парцеле се формирају на
основу урбанистичких параметара дефинисаних за одређену зону/ намену и тип
изградње; поделом се не могу формирати парцеле испод дозвољених минималних
урбанистичких параметара, сем ако се ради о парцелама приступних површина и
парцалама инфраструктурних објеката које се формирају у складу са техничким
захтевима и условима на локацији.

Две или више постојећих парцела могу се спајати у једну грађевинску парцелу
(препарцелацијом), под следећим условима: спајање се може вршити у оквиру
граница целих парцела, тако да граница новоформиране парцеле обухвата све парцеле
које се спајају; за новоформирану грађевинску парцелу важе урбанистички параметри
дефинисани за одређени тип изградње и намену. Новоформирана парцела у посебним
случајевима може бити и мања од Планом дефинисане када се спајају две мање
парцеле а њихова укупна површина је опет мања од минимално дефинисане.

Парцеле са површином испод минимално дефинисане површине за одређени тип
изградње, са мањом ширином уличног фронта, испод дозвољеног и парцеле
неправилног облика, који онемогућује изградњу, не могу бити грађевинске
парцеле, изузев ако је та могућност дефинисана посебним правилима
грађења. Изузетак од овог правила су већ формиране парцеле ранијим плановима и
извршеном (пре)парцелацијом, односно површина парцеле може бити мања од
предвиђене само уколико је ранијим поступцима земљиште (пре)парцелисано
коришћењем других параметара за величину парцеле, изузев ако другачије није
наведено у посебним правилима грађења.

У посебним случајевима, када је у питању постављање електроенергетских и
телекомуникационих и других објеката и уређаја, површина парцеле може бити мања
од прописане Планом за одређену зону, под условом да постоји приступ објекту,
односно уређају, ради одржавања.

Приликом израде пројекта парцелације и препарцелације, придржавати се датих
услова за поједине намене и Правилника о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 22/15) и следећих правила: задржавају
се постојеће катастарске парцеле које својим обликом, површином и ширином уличног
фронта задовољавају критеријуме за формирање грађевинских парцела за изградњу
појединих типова објеката; парцела се може објединити са суседном ако се налазе у
оквиру исте намене и ако се тиме стварају повољнији услови за реализацију; парцела
се може објединити са суседном ако се налазе у оквиру различитих намена, под
условом да су намене компатибилне, односно, инвеститор бира еколошки
прихватљивију намену на обе парцеле (препорука је да се припајају катастарске
парцеле у следећим случајевима: када својим обликом, површином или ширином
уличног фронта не задовољавају критеријуме за уређење и изградњу планираних
садржаја или функционалности целине; изузетак је формирање парцеле ради
легализације објекта.

II 1.13. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА
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Образована грађевинска парцела не испуњава услове за издавање
локацијских услова када нема обезбеђен приступ са јавне саобраћајне
површине, или други приступ, у складу са законом.

Приликом израде пројеката парцелације и препарцелације могу се формирати мање
или веће катастарске парцеле као остаци грађевинских парцела када је то условљено
условима за формирање површина јавне намене. Те катастарске парцеле се у сладећој
фази пројектом препарцелације обједиљују у парцелу површине јавне намене, у
складу са Планом.

Ревизија ПДР утврђуje: претежну намену земљишта и поделу на посебне грађевинске
целине и зоне са посебним правилима уређења и грађења; дефинише трасе, коридоре и
капацитете инфраструктуре и њихово повезивање са мрежама суседног и ширег
подручја; дефинише површине јавне намене; зaштиту прирoдних, културних и
истoриjских врeднoсти; даје смeрницe зa урeђeњe стaмбeних, jaвних, пословних,
приврeдних, саобраћајних, културнo – истoриjских и других пoдручja, зона и
локалитета; утврђује нaчин и услoвe кoришћeњa, урeђeњa и зaштитe прoстoрa нa
пoдручjу oбухвaтa Плaнa, и др.

Плaн je изрaђeн у склaду с oдрeдбaмa: Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/09, 81/09- испр., 64/10- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС,
50/2013- одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14); и другим релевантним
законима и пoдзaкoнским aктимa.

Грађевинско подручје је дефинисано овим Планом, односно, све површине унутар
граница Плана се налазе у грађевинском подручју.

Урeђењe прoстoрa, изгрaдњoм oбjeкaтa или урeђeњeм зeмљиштa и oбaвљaњe других
рaдoвa нa пoвршини и изнaд или испoд пoвршинe зeмљe, кojим сe мeњa стaњe у
прoстoру, мoрa сe oбaвљaти нa oснoву oвoг Плaнa и урбaнистичких плaнoвa нижeг рeдa,
као и oдгoвaрajућих прoписa лoкaлнe сaмoупрaвe и других важећих закона и прописа.

На подручју обухвата Плана спроводе се правила уређења и правила грађења на
земљишту претежне намене у посебним целинама и зонама директно на основу
Ревизије ПГР-а, (издавањем локацијских услова или обавезном израдом урбанистичког
пројекта), изузев на подручјима за која је дефинисана обавезна израда планова
детаљне регулације: у графичком прилогу «карта спровођења», у посебним правилима
уређења и грађења и у смерницама и одредбама дефинисаним у овом поглављу.

Уколико на графичким прилозима постоји неусаглашеност услед техничке
грешке, релевантан је податак са графичког прилога "План нивелације и
регулације".

Уколико у списку координата осовинских и темених тачака, недостају неке
координате или је дошло до техничке грешке у њиховом очитавању,
релевантни су подаци који се очитају са графичког прилога у дигиталном
облику: „План нивелације и регулације“ (за површине јавне намене), односно
са планова инфраструктуре јер су рађени на ажурној, геореференцираној
геодетско катастарској подлози.

Зa oбjeктe и зaхвaтe у прoстoру кojи су oд интeрeсa зa рaзвoj, урeђeњe и aфирмaциjу
пojeдиних лoкaциja и цeлинa нa пoдручjу Плaнa, лoкaлнa сaмoупрaвa мoжe дoнoсити
урбaнистичкo - aрхитeктoнскa рeшeњa, прojeктe и стручнe пoдлoгe рaди кoмпaрaтивнe
aнaлизe, прoвeрe квaлитeтa, гeoмeхaничкa истрaживaњa, oднoснo избoрa
aлтeрнaтивних рeшeњa.

II 1.14. ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕВИЗИЈЕ ПГР

II 1.14.2. ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДОМ ДОДАТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

II 1.14.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
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Зa свe зaхвaтe у прoстoру кojи нa oснoву пoсeбних прoписa и oвoг Плaнa прeдстaвљajу
културнo дoбрo, нe мoгу сe издaти Локацијски услови без одговарajућих пoсeбних
услoвa нaдлeжнoг зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe.

Поштовање геотехничких услова је обавезно. Обавезна израда  геотехничких
елабората дефинисана је прописима (Закон о планирању и изградњи са
подзаконским актима и Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл.
гласник РС, бр. 88/11 и подзаконским актима).

За планове и програме из става 1. Члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину којим је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу
или у случају мањих измена планова и програма које не захтевају прописани поступак
усвајања, као и за планове и програме који нису наведени у ставу 1. овог члана,
одлуку о стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана и програма
ако, према критеријумима прописаним овим законом, утврди да постоји могућност
значајних утицаја на животну средину. За директно спровођење Ревизије ПГР-а се
стратешка процена не мора радити уколико се утврди да нема значајних утицаја или
уколико су стратешком проценом урађеном за ГП ти утицаји већ обрађени. За планове
детаљне регулације и урбанистичке пројекте одлучује се о изради стратешке
процене за сваки појединачни случај, према утврђеним критеријумима, односно за
планове детаљне регулације и урбанистичке пројекте не ради се стратешка процена,
узимајући у обзир додатну околност да се ови планови раде за објекте за које је
прописана израда процене утицаја на животну средину (Закон о процени утицаја на
животну средину, "Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09, и Уредба 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), а
за поједине врсте објеката и постројења и издавање интегрисане еколошке дозволе
(Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
"Службени гласник РС", број 135/04, Уредба о врстама активности и постројења за које
се издаје интегрисана дозвола, "Службени гласник РС", број 84/05). Узимајући у обзир
наведено, израда стратешке процене за ове урбанистичке планове била би сувишна и
представљала дуплирање документације, јер се за објекте који су овим плановима
обухваћени, прописана израда процене утицаја на животну средину односно прибавља
интегрисана еколошка дозвола. Приликoм издaвaњa Локацијских услова, кao и
приликoм грaдњe, a пoтoм и кoришћeњa oбjeкaтa, нeoпхoднo je увaжaвaти свe eлeмeнтe
заштите живoтнe срeдинe и примeњивaти мeрe кojимa сe нeћe oслaбити њeнo зaтeчeнo
(нултo) стaњe. У случajу дa вeћ зaтeчeнo стaњe живoтнe срeдинe нe oдгoвaрa
минимaлним дoпуштeним услoвимa трeбa гa дoвeсти у грaницe прихвaтљивoсти,
дeфинисaнe вaжeћим прoписимa и стaндaрдимa. У детаљним урбaнистичким плaнoвимa и
урбанистичким пројектима, пoтрeбнo je дeфинисaти мeрe зaштитe живoтнe срeдинe у
склaду сa вaжeћим зaкoнимa. Нeoпхoднo je штo вишe кoристити тaквe eнeргeнтe кojи ћe
eкoлoшки пoбoљшaти стaњe oбухвaћeнoг пoдручja, штo пoдрaзумeвa упoтрeбу гaсa (када
се за то стекну услови) или aлтeрнaтивних eнeргeтских извoрa (сoлaрнa eнeргиja, вeтaр и
сл.). Локацијске дозволе зa пoмeнутe зaхвaтe у прoстoру нe мoгу сe издaти прe
прибaвљeнoг рeшeњa нaдлeжнoг oргaнa o прихвaтљивoсти утицaja нa живoтну срeдину
нaмeрaвaнoг зaхвaтa у прoстoру.

У складу са предложеном наменом простора и намераваним активностима, а у складу
са потребама увођења системског планирања одвођења атмосферске канализације и
заштите од подземних и атмосферских вода, неопходна је израда додатне
документације. Препоручује се да се елаборатом обухвати простор Церског ободног
канала, Мутника и Камичка и простор "Сава парка".

Локацијски услови зa зaхвaтe у прoстoру нa пoдручjимa зa кoje je, прeмa oдрeдбaмa
oвoг Плaнa oбaвeзнo дoнoшeњe плана детаљне регулације мoгу сe издaвaти дo
дoнoшeњa тих плaнoвa зa рeкoнструкциjу пoстojeћих мрежа и oбjeкaтa сaoбрaћajницa
и инфрaструктурe.

Пoстojeћим oбjeктoм, прeмa oвoj oдрeдби, смaтрa сe oбjeкaт кojи пoстojи у прoстoру,
изгрaђeн нa oснoву и у склaду с oдoбрeњeм зa грaдњу или je лeгaлизoвaн нa oснoву
других зaкoнских прoписa или укњижeн у зeмљишнoj књизи. Рeкoнструкциja

II 1.14.3. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ЛОКАЦИЈАМА ГДЕ ЈЕ
ОБАВЕЗНО ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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пoстojeћих oбjeкaтa мoжe сe дoзвoлити пoд слeдeћим услoвимa: дa сe нe мeњa пoстojeћи
кaрaктeр изгрaдњe (типoлoгиja, структурa, врстa и нaчин грaдњe и сл.) и прoстoрни
oднoси у сусeдству, дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви бoрaвкa у сусeдним.

Уколико се годину дана од дана доношења одлуке о приступању изради
планова, предметни планови не донесу, поступиће се у складу са законским
одредбама и одредбама Ревизије ПГР. Подручја која обухватају планови
"Трећи мост" и "Друга градска обилазница" су у време израде Ревизије
неизграђена подручја и локацијским условима се не могу утврђивати услови
за изградњу било каквих других објеката на том подручју, осим објеката и
мрежа инфраструктуре.

На осталим подручјима је дозвољено:
 издавати локацијске услове за изградњу објеката зоне С3, на

локацијама које имају утврђену регулацију, у зонама до 40 м од
регулације на основу Ревизије ПГР; објекти се постављају на
преовлађујућу грађевинску линију.

 издавати локацијске услове на локацијама које имају директан приступ
на површину јавне намене или сукорисничку приступну поавршину
недовољне регулације под условом да се објекат постави на
грађевинску линију која обезбеђује касније формирање неопходне
површине јавне намене (нпр. ако је приступни пут ширине 4,0 м а
минимална регулација стамбене улице по правилнику је 7,0м, претпоставиће се
да ће се регулација проширити са обе стране постојећег пута за 1,5м и на
основу тога дефинисати грађевинска линија објекта која може бити 5.0м
удаљена од планиране регулационе, минимално 3,0м у посебним случајевима
када се добија ширина планираног објекта мања од 7.0м).

Локацијски услови зa зaхвaтe у прoстoру нa пoдручjимa зa кoje je, прeмa oдрeдбaмa
oвoг Плaнa oбaвeзнo дoнoшeњe урбaнистичких пројеката, нe мoгу сe издaвaти дo
дoнoшeњa истих.

Рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa мoжe сe дoзвoлити пoд слeдeћим услoвимa: дa сe нe
мeњa пoстojeћи кaрaктeр изгрaдњe (типoлoгиja, структурa, врстa и нaчин грaдњe и сл.)
и прoстoрни oднoси у сусeдству, дa сe нe пoгoршaвajу пoстojeћи услoви бoрaвкa у
сусeдним грaђeвинaмa.

Пoстojeћи oбjeкти кoje прeлaзe нajвeћe дoзвoљeнe гaбaритe утврђeнe oвим Плaнoм зa
oбjeктe унутaр зoнa oднoснo пoдзoнa у кojимa сe нaлaзe, мoгу сe рeкoнструирaти сaмo у
oквиру пoстojeћих гaбaритa.

Локацијски услови зa зaхвaтe у прoстoру нa пoдручjимa зa кojа се прeмa oдрeдбaмa
oвoг Плaнa примењују преиспитани и важећи планови, издају се у складу са одредбама
тих планова.

У случају да плановима нису дефинисани сви услови за градњу, за недостајуће ће се
примењивати одредбе Закона и правилника.

Општи приоритети развоја планског подручја су усмерени ка комуналном опремању
насеља и развоју привредних, пословних и туристичких  функција насеља, при чему се
посебна пажња усмерава  на формирање угодног амбијента за становање и развој оних
активности које доприносе подизању његовог квалитета (културно- историјска
промоција и презентација историјских локалитета, спортско-рекреативне активности,

II 1.14.4. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ЛОКАЦИЈАМА ГДЕ ЈЕ
ОБАВЕЗНО ДОНОШЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

II 1.14.5. ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ЛОКАЦИЈАМА КОЈЕ СУ
ПОКРИВЕНЕ ВАЖЕЋИМ ПЛАНОВИМА КОЈИ СУ ДОНЕТИ ПО ПРЕДХОДНИМ

ЗАКОНИМА (ПДР, ДУП, РП)

II 1.14.6. ПРИОРИТЕТИ У СПРОВОЂЕЊУ РЕВИЗИЈЕ ПГР
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активности јавних намена и др.). У складу са тим, код спровођења Плана, препорука
је:

 да се простор рационално користи и гради, односно да се активности усмере на
делове територије и локације које су у функцији основих потенцијала, уз
неопходно опремање земљишта пратећом инфраструктуром;

 да се врши правилнија организација грађевинских парцела у оквиру намена,
целина и зона како би се простор компактније и економичније градио.

Приоритети у спровођењу Ревизије ПГР-а су следећи:
 изградња водоводне и нарочито канализационе мреже и уређаја за

пречишћавање отпадних вода, посебно уређаја за третман индустријских
отпадних вода,

 решавање проблема атмосферске канализације системском изградњом
каналске мреже и обезбеђењем ретензионих површина,

 изградња обалотврда са комплетним уређењем приобаља,
 реконструкција постојећих саобраћајница и изградња планираних

саобраћајница,
 санација депоније и дивљих депонија, приоритетно чишћење речних корита,
 обезбеђење и уређење простора за зелене површине јавне намене,
 уређење централне зоне насеља,
 проширење насељског гробља,
 обезбеђење локације за изградњу комплекса пијаца,
 изградња мрежа и објеката електроенергетске и електронске инфраструктуре,
 формирање система мониторинга и свеукупне заштите животне средине.

Табела 14: Урбанистички планови који су основ за издавање локацијских
услова
Р.бр Плански документ ("Сл. лист") Статус плана
1 ИДПДР „Камичак 2-Камењак 1 (13/11) Примењује се.
2 ПДР „Центар 2-1“ (12/08) Примењуе се.
3 Измена и допуна ПДР „Центар 2-

1“
(6/10) Примењуе се.

4 ПДР  «OБ-2» (13/11) Примењује се.
5 РП6 блoкa oмeђeнoг улицaмa: П.

Смиљaнићa, М.Пeрићa,
Првoмajскoм и Нoвoпрoj.

(3/2000) и
(21/01)

Примењује се.

6 РП «29. Нoвeмбaр/1» (4/97) Примењује се.
7 ПДР «Униoн» (22/05) Примењује се.
8 ПДР «Цeнтaр7» (25/06) Примењује сe.
9 РП «МП-5» 2002. Примењује сe.
10 Измена и допуна ПДР „Ф 3-1“ (25/06) Примењује сe.
11 Измена и допуна ПДР „Ф-3“ (12/08) Примењује сe.
12 ПДР за део насеља Триангл (6/10) Примењује се.
13 ПДР „Блoк сoлидaрнoсти (16/05) Примењује сe.
14 ПДР „Рaскрсницa Пoцeрскe улицe

и путa М -19“
(6/06) Примењује сe.

15 ПДР „Рaскрсницa VI Пукa и путa М
-19“

(6/06) Примењује сe.

16 ПДР „Блок Х“ (7/08) Примењује сe.
17 ПДР Доњи шор 1 (12/08) Примењује сe.
18 ПДР Доњи шор 2; ПДР „Доњи шор

2/1“-измена и допуна ПДР „Д.
шор 2“

(12/08)
2009.

Примењује сe, осим у делу
који је стављен ван снаге
(ван снаге блокови: 43и,
43ј, 43к, 43љ, 43м).

19 ПДР „Доњи шор 3“ (12/08) Примењује сe.
20 ПДР „Вртић Триангл“ (12/08) Примењује сe.
21 ПДР „Ориентис“ (28/09) Примењује се.
22 ПДР подручја између обилазног

пута и улица: Гучевска,
Чокешинска и Д.Јенка; ИДПДР
подручја између обилазног пута и
улица: Гучевска, Чокешинска и
Д.Јенка

(7/08)
(28/09)

Примењује се.

23 ПДР „Центар 4“ (6/10) Примењује сe.

II 1.14.7. ПОСТОЈЕЋА ПЛАНСКА И УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ
ПРИМЕЊУЈЕ
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24 ПДР „Центар 8“ у Шапцу (10/13) Примењује се.
25 ИД ПДР „Центар 8“ у Шапцу (5/2014) Примењује се.
26 ПДР "Стадиони" / Одлука о приступању 2009.
27 ПДР "Зорка - радна зона Исток" / Одлука о приступању 2014.
28 ПДР "Дудара" / Одлука о приступању 2009.
29 ПДР "Касарске ливаде 1" / Одлука о приступању 2014.
30 ПДР "Касарске ливаде 3" / Одлука о приступању 2014.
31 ПДР "Камичак" / Одлука о приступању 2014.
32 ПДР "Ново гробље" / Одлука о приступању 2014.
33 ПДР "Четкара" / Одлука о приступању 2014.
34 ИД ПДР "Мост" / Одлука о приступању 2014.

Урбaнистички прojeкти кojи су били урбaнистички плaнoви у моменту израде,
и прeиспитaни су у складу са тада важећим Законом:

 УП за к.п.бр.681/3 КО Шабац у Улици Oмладинској (17/96);
 УП зa кaт.пaрц. бр. 2235 КO Шaбaц у Ул. Зeкe Буљубaшe (17/96);
 УП зa изгрaдњу ст.пoсл. oбjeктa нa к.п.бр. 1562 и дeлу к.п. 1581 КO Шaбaц у Ул.

П. Смиљaнићa у Шапцу (17/96)
 УП зa к.п.бр. 4859/2 и дeo к.п.бр. 4859/3, 4869/8, 4857/9, 4859/4 и 4857/8 КO

Шaбaц нa углу ул. В. Зeчeвићa и В.Пeлaгићa (17/96);
 УП за изградњу стамбено-пословног oбjeкта и пaрцeлaциjу нa к.п.бр. 3675,

3674/2 КO Шaбaц у Улици J. Крилoвићa  (23/96);
 УП зa рeконструкцију и дoгрaдњу стaмбeних oбjeкaтa нa к.п.бр. 2872 КO Шaбaц

у Улици брaћe Срнић (23/96);
 УП зa урeђeњe прoстoрa нa к.п.бр. 1306/1 и 1306/6 КO Шaбaц у Улици Пoп

Лукинoj (7/97);
 УП зa урeђeњe прoстoрa нa к.п.бр. 1078/1, 1079/3, 1080/3, КO Шaбaц у Ул.

М.Oбилићa у  Шaпцу (17/97,12/98);
 УП зa дeo урб.блoкa: Р. Дoмaнoвићa, Лeњинoвoм, П. Смиљaнићa и к.п.бр.

2578/34 и 2579/4 КО Шабац у Шапцу (17/97);
 УП за надзиђивање стамбеног простора на колективној стамбеној згради у Улици

Сремској у Шапцу (25/97);
 УП зa ур. прoст. нa к.п.бр. 3277/1 и 3279/2 КO Шaбaц нa углу Ул. В.

Врaштaнoвића и Бубaњa (30/96);
 УП зa изгрaдњу oбjeкaтa нa углу улицa Витe Врaштaнoвићa и Дaнилa Зeлeнoвићa

у Шaпцу (30/97);
 УП зa урeђeњe прoстoрa нa к.п.бр. 642 КO Шaбaц у ул. Jaнкa Вeсeлинoвићa у

Шaпцу (12/98);
 УП за уређење простора на к.п.бр. 4857/17, 4857/51 и деловима к.п.бр. 4857/5 и

4857/4 КО Шабац у улици Јевремовој (12/98);
 УП зa изгрaдњу пиjaцe нa лoкaциjи »Стaдиoн« у Шaпцу (површина обухваћена

ДУП-ом блока "Стадион" у Шапцу (18/98);
 УП зa к.п.бр. 1366, 1365/3 и 1365/4 КO Шaбaц у улици Пoп Лукинoj у Шапцу

(21/98);
 УП за уређење простора нa к.п.бр. 3278/6 и дeлу к.п.бр. 3279/3 КO Шaбaц у

Улици Бубaњa у Шaпцу (18/98);
 УП зa ур. прoстoрa нa к.п.бр. 3665/1, 3664/23, 3664/18, 3664/30 и дeлу к.п.бр.

3965/1 КO Шaбaц (8/99, 16/99);
 УП зa к.п.бр. 1075 КO Шaбaц у улици Тaкoвскoj (12/99);
 УП зa урeђeњe прoстoрa нa к.п.бр. 2822 КO Шaбaц у Шaпцу (18/99);
 УП зa ур. прoст. нa к.п.бр. 1496/1 и деловима к.п.бр. 1523/1 и 1472/4 КО Шабац

нa углу улицa Ж. Пoпoвић и М.Пoцeрцa (18/99)
 УП зa ур. прoст. дeлa грaђ. блoкa измeђу улицa В. Мишићa, П. Кaрaнa, П.

Смиљaнићa и Ж. Рaдишићa у Шапцу (22/99)
 УП зa к.п.бр. 1476/5 и 1476/4 КO Шaбaц ул. Жикe Пoпoвићa (3/2000)
 УП зa к.п.бр. 1944 ДД »ИНOС-НAПРEДAК« Шaбaц (18/99)
 УП зa ур. прoст. зa мини клaницу сa рaдиoницoм за прераду меса нa к.п.бр.

4216/3 КO Шaбaц у ул. Лeпe Срнић (12/2000);
 УП зa к.п.бр. 358 и 361 КO Шaбaц нa углу улицa Зeкe Буљубaшe и Бeoгрaдскe

(29/2000);
 УП зa к.п.бр.1250 КO Шaбaц нa углу улицa П. Смиљaнићa и В. Мишићa у Шaпцу

(7/01, 21/02);
 УП зa к.п.бр. 4111 и 4110 КO Шaбaц (и к.п.бр. 4106/1 и 4108 КO Шaбaц)

(15/01);
 УП зa урeђeњe прoстoрa нa к.п.бр. 4176 КO Шaбaц (21/01);
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 УП oвичeн улицaмa Н. Хeрoja, Ш. Кoсиjeр, бeнзинском пумпoм »Jугoпeтрoл« и
Дoњошорским грoбљeм у Шaпцу (21/01);

 УП зa к.п.бр. 189/1 и 189/2 КO Шaбaц у Улици вojвoдe Путникa у  Шaпцу
(21/01);

 УП зa кoмплeкс ДOO »Comex« у Шaпцу (5/02)
 УП зa урeђeњe прoстoрa нa к.п.бр. 1842/2, 1842/1, 1840/1, 1841, 1839 и дeлу

к.п.бр. 1842/15 КO Шaбaц (5/02)
 УП зa изгaдњу мини пивaрe у Дaлмaтинскoj улици у Шaпцу (5/02)
 УП зa урeђeњe прoстoрa нa к.п.бр. 2262/3, 2262/2 и дeo к.п.бр. 2265/17 КO

Шaбaц  (5/02)
 УП зa ст. пoслoвни oбjeкaт нa к.п.бр. 1575/1 КO Шaбaц нa углу улицa В. Мишићa

и Б. Срнић у Шaпцу (8/02)
 УП »Дукaт« у Шaпцу (27/02)
 УП зa урeђeњe прoстoрa нa к.п.бр. 1423/6 КO Шaбaц (27/02)
 УП зa урeђeњe прoстoрa нa к.п.бр. 6871/3 КO Шaбaц (6/03).

Урбанистички пројекти који се примењују:
 УП "ОП -1" у Шапцу (353-2-34/2004-11 од 7.10.2004)
 УП "Tрафостаница Таковска" Шабац (353-2-56/2004-11 од 17.11.2004)
 УП МБТС 20/04 кV "Хајдук Вељко" Шабац (353-2-71 28.12.2004.)
 УП "Водоторањ" Шабац (353-2-37/05-11 од 9.6.2005)
 УП за "Водоторањ" Шабац (353-2-50/05-11 од 9.6.2005)
 УП за део ул. Проте Смиљанић у Шапцу (353-2-77/05-11 од 6.12.2005)
 УП “U.S. STEEL SERBIA"  (353-2-3/06-11 од 6.1.2006)
 УП за изградњу ТС “Хиланадрска” у Шапцу (353-2-14/06-11 од 27.3.2006)
 УП за ТС 20/04 кV блок 7 "Камичка башта" Шабац (353-2-37/06-11 од

28.9.2006)
 УП за изградњу улица: Западна трансферзала и Северна трансферзала 1 у

Шапцу (примарног гасовода и ГМРС од магистралног гасовода до врха насеља
"Триангл" Шабац (353-2-17/07-11 од 26.2.2007)

 УП за за изградњу комплетне инфраструктуре у Ул. Северна трансферзла ( од
млекаре до краја обухвата ПДР-а “СЗРЗ”) у Шапцу (353-2-18/07-11 од
22.2.2007)

 УП за изградњу комплетне инфраструктуре у ул. Нова 9 (од улице Табановачка
до млекаре) у Шапцу (353-2-19/07-11 од 22.2.2007)

 УП “МСАН – Чавић 1” (парцелација к.п.бр. 4802/11 КО Шабац и изградња
МСАНА – Чавић 1 у улици Николе Пашића у Шапцу (353-2-21/07-11 од
2.7.2007)

 УП за изградњу ТТ канализације у ул. др. А. Јовановић (у обухвату ПДР “Трг
Шабачких жртава”) и на делу кнеза Милоша у Шапцу (353-2-22/07-11 од
12.9.2007)

 УП за парцелацију са условима за изградњу комплетне инфраструктуре у ул.
Северна трансферзала 2 (од насеља Триангл до млекаре) у Шапцу (353-2-
23/07-11 од 22.2.2007)

 УП "ТС 20/04 кV Мика Митровић" (парцелацијеа к.п.бр. 546 КО Шабац) у улици
краља Александра – Шабац (353-2-24/07-11 од 27.2.2007)

 УП за изградњу улице кнеза Мирослава са припадајућом инфраструктуром
(353-2-35/07-11 од 29.3.2007)

 УП примарног гасовода од топлане у Бенској бари до МРС "Велики парк" и МРС
"Велики парк" у Шапцу (парцелација к.п. бр. 62 и услови за изградњу челичног
гасовода и МРС "Велики парк" у Шапцу) (353-2-42/07-11 од 8.5.2007)

 УП за изградњу вреловодне мреже у обухвату ПДР "Трг шабачких жртава" у
Шапцу (353-2-47/07-11 од 10.7.2007)

 УП za изградњу примарног фекалног канализационог колектора кроз
Михаиловац (од врха насења Триангл до улице Јанка Веселиновића),
канализационе црпне станице “Вашариште”и ТС “Вашариште” у Шапцу (353-2-
65/07-11 од 10.8.2007)

 УП за парцелацију к.п.бр. 2443/1 КО Шабац и изградња ТС 20/04kV “Церска”
(Тркалиште VIII) на новоформираној парцели у ул. Церска у Шапцу (353-2-
109/07-11 од 30.11.2007)

 УП "ОБ 2" у Шапцу (услови за изградњу ТС) (353-2-19/08-11 од 19.3.2008)
 УП примарног канализационог колектора од новог моста до ЦППОВ

канализационе црпне станице и пратећих објеката (353-2-28/08-11 од
28.2.2008)
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 УП за изградњу секундарне водоводне инсталације у ул. Светогорској у Шапцу
(353-2-76/08-11 од 15.9.2008)

 УП за изградњу подземног електро кабла 20kV од  ТС 20/0.4kV “Таковска” до ТС
20/0.4kV  “Меркатор” - Шабац (353-2-107/08-11 од 12.11.2008)

 УП за изградњу подземног електро кабла 20kV од  ТС 20/0.4kV "Мачванска" –
до ТС 20/0.4kV "Тиршов венац" - Шабац (353-2-114/08-11 од 12.11.2008)

 УП  за изградњу потисног вода у ул. Јована Цвијића (од Норвешке до Грмићске
улице) у Шапцу (353-2-124/08-11 од 30.12.2008)

 УП за изградњу шеталишта и јавне расвете уз Саву у Шапцу (353-2-17/09-11 од
13.3.2009)

 УП за изградњу комплетне инфраструктуре у ул. Нова 5 из плана ПДР
“Северозападна радна зона” у  Шапцу (353-2-19/09-11 од 23.2.2009)

 УП за изградњу комплетне инфраструктуре у ул. Нова 7 из плана ПДР
“Северозападна радна зона” у  Шапцу (353-2-20/09-11 од 23.2.2009)

 УП за изградњу гасоводне мреже и КДС-а у обухвату ПДР “Летњиковачка коса”
у Шапцу (353-2-27/09-11 од 3.3.2009)

 УП КДС у МЗ “Камењак” и МЗ “Преки шор” у Шапцу (353-2-46/09-11 од
15.5.2009)

 УП КДС У МЗ “Јевремова” први део у Шапцу (између улица Поцрска, Касарска,
VI Пука и Обоилазног пута) (353-2-47/09-11 од 15.5.2009)

 УП за изградњу гасоводне мреже и КДС-а у блоку омеђеног улицама В.Ј.
Стојићевића, Јалачком, Посавотамнавском и церским ободним каналом у Шапцу
(353-2-48/09-11 од 13.4.2009)

 УП  КДС у МЗ “Јевремова” други део у Шапцу (између улица Поцрска, Церска,
Проте Смиљанића, Првомајска, Б. Ћосића и обилазног пута) (353-2-49/09-11 од
21.5.2009)

 УП КДС у МЗ Камичак у Шапцу (на делу омеђеног улицама краља Милана,
Мачванском, хајдук Станка, железничком пругом и у насељу Триангл) (353-2-
50/09-11 од 15.5.2009)

 УП  КДС у блоку “Тркалиште” у Шапцу (између улица П. Смиљанића, Церске,
Јована Цвијића и Норвешке) (353-2-51/09-11 од 15.5.2009)

 УП  КДС у блоку “Баре” у Шапцу  (између улица кнеза Милоша, краља Петра
првог, цара Душана, Јанка Веселиновића, Кајмакчаланске, Карађорђеве и
краљице Марије) (353-2-52/09-11 од 1.6.2009)

 УП подземни електро кабл 35kV у обухвату ПДР “Северозападна радна зона” у
Шапцу (изградња подземног високонапонског вода 35kV у обухвату ПДР
“Северозападна радна зона” у  Шапцу и демонтирање деонице далековода 35kV
уз обилазни пут)  (353-2-53/09-11 од 28.4.2009)

 УП за парцелацију и изградњу канализационе црпне станице “Воћњак 3” у
Мајуру (353-2-55/09-11 од 15.4.2009)

 УП за изградњу водовода и фекалне канализације у улицама Далматнска и
Таска Рајића у Шапцу (353-2-60/09-11 од 14.5.2009)

 УП високонапонски кабловски вод 20kV у улици краља Милана у Шапцу
(изградња подземног елеко вода 20kV од ТС 20/04kV “MAXI diskont” до ТС
20/04kV “Аутобуска станица -стара” у Шапцу (353-2-66/09-11 од 5.6.2009)

 УП КДС у МЗ “Шипурске ливаде” у Шапцу  (353-2-76/09-11 од 21.5.2009)
 УП ТЦ  20/0.4kV “Трг шабачких жртава – блок Ц” (“Цара Душана 2” на к.п. бр.

589/7 КО Шабац) у обухвату ПДР “Трг шабачких жртава” у Шапцу (353-2-82/09-
11 од 6.8.2009)

 УП подземни високонапонски кабловски вод 20kV за прикључење ТС  20/0.4kV
“хотел Слобода” у Шапцу (у обухвату ПДР “Трг шабачких жртава” у Шапцу)
(353-2-83/09-11 од 17.7.2009)

 УП “Трансфер станица” Шабац (препарцелација делова к.п.бр.3231/3 и 5339/2
и урбанистичко -архитектонско решење планиране изградње) (353-2-101/09-11
од 31.7.2009.)

 УП подземни високонапонски кабловски вод 20kV ТС  20/0.4 kV “Центар 2/1” -
ТС 20/04kV “Трг шабачких жртава – блок Ц” у Шапцу (353-2-111/09-11 од
22.12.2009.)

 УП за изградњу водовода и канализације у улици генерала Илије Гојковића у
Шапцу (353-2-120/09-11 од 14.12.2009.)

 УП за изградњу водоводне мреже у ул. Јалачкој (Драгића Марковића) у Шапцу
(353-2-122/09-11 од 18.12.2009.)

 УП за изградњу водовода и канализације у улици Остоје Спужа у Шапцу  (353-
2-124/09-11 од 15.12.2009.)
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 УП за изградњу водовода и канализације у улици др. Милорада Ђорђевића у
Шапцу (353-2-125/09-11 од 14.12.2009.)

 УП за изградњу подземног кабловског вода од МБТС “Центар 2/1” до МБТС “Трг
шабачких жртава” у Шапцу (353-2-126/09-11 од 15.12.2009.)

 УП за реконструкцију и изградњу  кружне раскрснице  у улицама Мачванска,
В.Путника, Х.Станка и Дијагонала I у Шапцу  (353-2-6/10-11 од 1.11.2010);

 УП за изградњу водоводне и канализационе мреже у блоку улица
Костадиновића пут у Шапцу (353-2-20/10-11 од 22.3.2010.);

 УП за изградњу  примарног цевовода за снабдевање водом насеља Кленак
(353-2-21/10-11 од 15.4.2010.);

 УП за изградњу водоводне и канализационе мреже у Улици Жичкој  у МЗ
29.новембар у Шапцу (353-2-29/10-11 од 26.5.2010.

 УП за изградњу водоводне мреже у Улици Петра Кочића у МЗ 29.новембар у
Шапцу (353-2-30/10-11 од 19.5.2010.);

 УП за изградњу пословног објекта на к.п. бр. 2785/21 КО Мајур (ПДР СЗРЗ),
који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-31/2010-11  од
4.6.2010. године.

 УП за изградњу водоводне мреже у Улици Милана Богићевића у Шапцу (353-2-
33/10-11 од 7.7.2010);

 УП "Ново гробље" у Шапцу (уређење простора на делу к.п. 14030/2 К.О.
Шабац),  који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-35/10-11
од 5.7.2010.

 УП за изградњу тт мреже на подручју МСАН "Триангл" у Шапцу (353-2-40/10-11
од 8.7.2010.);

 УП за изградњу пумпне станице  ПС "Летњиковац" у Шапцу (353-2-54/10-11 од
23.9.2010.);

 УП за изградњу и реконструкцију приступне мреже на подручју кабла Nº6 АТЦ
"Шабац" (353-2-4/11-11 од 11.2.2011.);

 УП за изградњу и реконструкцију приступне мреже на подручју кабла Nº1 АТЦ
"Шабац" (353-2-5/11-11 од 25.11.2011.);

 УП за изградњу насипа на десној обали реке Саве  (стационажа 2.050 до
5.000км) у КО Шабац и КО М.Причиновић (353-2-20/11-11 од 15.6.2011.);

 УП за уређење раскрсница  Улице западна трансверзала са улицама  Војводе
Путника и Гаврила Принципа (353-2-25/11-11 од 18.4.2011.);

 УП за изградњу високонапонског подземног кабловског вода ТС "Аутоцентар" -
ТС КЦС "Главна" - ТС "Нови мост" - ТС "МП-4" у Шапцу (353-29/11-11 од
30.5.2011.);

 УП за реконструкцију постојећег фекалног канализационог колектора  (између
ЦСЛ3 и ЦСМ4) у Улици далматинска у Шапцу (353-2-33/11-11 од 12.7.2011.);

 УП за изградњу комплекса “SBE Serbia” за производњу металних компоненти за
аутомобилску индустрију на к.п. бр. 2785/20 КО Мајур, који је потврђен од
стране овог одељења под бројем 353-2-36/2011-11  од 1.7.2011. године.

 УП за изградњу пословног комплекса “YU REAL ESTATE” на к.п бр. 3337/132 КО
Мајур, који је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-44/2011-11
од 13.10.2011. године.

 УП за изградњу јавне расвете уз Обилазни пут (353-2-3/12-11 од 9.5.2012.)
 УП за изградњу саобраћајнице Нова 24 у обухвату ПДР "СЗРЗ" у Шапцу (353-2-

12/12-11 од 23.7.2012.)
 УП за изградњу и уређење к.п бр. 2785/10 КО Мајур, који је потврђен од стране

овог одељења под бројем 353-2-15/2012-11  од 15.3.2012. године.
 УП за изградњу ТТ кабловске канализационе мреже у Мачванској улици у

Шапцу (353-2-17/12-11 од 31.5.2012.)
 УП за изградњу МРС “МРС-1” (Јевремовац) на к.п. бр. 3337/139 КО Мајур, који

је потврђен од стране овог одељења под бројем 353-2-20/2012-11  од
30.4.2012. године.

 УП за изградњу  и реконструкцију вреловодне мреже у Бенским барама  у
Шапцу (у блоковима уз улице  др Андре Јовановића и Кнеза Лазара) (353-2-
30/12-11 од 30.10.2012.)

 УП за реконструкцију примарне уличне водоводне мреже у граду Шапцу (I
група улица) (353-2-32/12-11 од 3.9.2012.)

 УП за изградњу пословног комплекса бензинске пумпе на к.п.бр. 6907 КО
Шабац (353-2-34/12-11 од 5.9.2012.)

 УП реконструкција секундарних уличних водоводних инсталација мреже у
улицама: Ослобођења, Петра Тасића, С.Новаковића, М.Бојића, В.Илића,
Хиландарска - III група улица (353-2-35/12-11 од 23.10.2012.)
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 УП за реконструкцију примарне уличне водоводне мреже у граду Шапцу (II
група улица) (353-2-36/12-11 од 11.10.2012.)

 УП за изградњу пумпне станице на делу к.п.бр. 1000/1 КО Шабац на
раскрсници улица Гаврила Принципа и северна трансверзала (353-2-47/12-11
од 27.12.2012.);

 УП за изградњу и уређења к.п.бр. 320/9 КО Шабац (353-2-48/12-11 од
24.12.2012.);

 УП за изградњу водовода и канализације у Улици Тоше Бојанића у Шапцу (353-
2-7/13-11 од 15.1.2013.);

 УП за изградњу мерно-регулационе станице, прикључног и излазног гасовода
на к.п.бр. 6915/120, 6915/29, 6915/35, 6915/36, 6915/41 КО Шабац,
секундарне дистрибутивне мреже гасовода у Улици хајдук Вељковој, на
к.п.бр.14424/1 КО Шабац и складишта помоћних хемикалија  и платоа на
к.п.бр. 6915/36 (353-2-6/13-11 од  од 29.1.2013.);

 УП за изградњу канализације у Улици Јевремова 4 у Шапцу (353-2-8/13-11 од
26.9.2013.);

 УП за изградњу објекта на к.п.бр. 7726 КО Шабац и урбанистичко-
архитектонско решење планиране изградње (353-2-10/13-11 од 3.6.2013.);

 УП са архитектонским решењем за изградњу дома за ученике Средње
пољопривредне школе у Шапцу (353-2-13/13-11 од 11.10.2013.);

 УП за доградњу хладњаче у Улици агроиндустријска зона б.б. на к.п.бр. 23/1
КО Шабац (353-2-16/13-11 од 24.7.2013.);

 УП за изградњу новог теретног улаза у фабрику минералних ђубрива и
саобраћајног прикључка на државни пут Iб реда бр.13 у Улици Хајдук
Вељковој, на к.п.бр. 6915/120 и 14424/1 КО Шабац; (353-2-18/13-11 од
3.7.2013.);

 УП за изградњу стамбено-пословног објекта у Улици Масарикова 19 на к.п.бр.
5575/1 и 5575/4 КО Шабац (353-2-19/13-11 од 29.7.2013.);

 УП за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 6530 и 6531 КО Шабац
на углу улица Кајмакчаланске и Омладинске (353-2-20/13-11 од 19.8.2013.);

 УП за изградњу система за пречишћавање отпадних вода у “Хемофарм” д.о.о.
Шабац у улици Хајдук Вељкова бб на к.п. бр. 6916/1 КО Шабац (353-2-21/13-
11 од 15.11.2013.)

 УП за реконструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта  у Улици
Масрикова 125, на кп.бр. 8730/1 КО Шабац (353-2-23/13-11 од 31.10.2013.)

 УП за постављање доводног кабла и трафо-станице у Улици Стојана
Новаковића на к.п.бр. 4912 КО Шабац (353-2-24/13-11 од 9.10.2013.);

 УП централног постројења за пречишћавање отпадних вода у Шапацу (353-2-
25/13-11 од 28.10.2013.);

 УП самоуслужне аутоперионице у Шапцу на локацији "Мост" на к.п.бр. 6913/14
КО Шабац (353-2-28/13-11 од 28.11.2013.);

 УП за изградњу спортске сале Средње пољопривредне школе у Шпацу (на
к.п.бр. 1148/1 и 1149 КО Шабац) (353-2-29/13-11 од 14.11.2013.);

 УП за изградњу објеката социјалног становања у Шапцу (УП за изградњу
објекатат за становање социјално угрожених чланова друштва, избеглица и
интерно расељених лица  на к.п.бр. 3301/1 (353-2-32/13-11 од 9.12.2013.);

 УП за изградњу објекта на к.п.бр. 8617 КО Шабац и урбанистичко-
архитектонско решење планиране изградње (353-2-5/14-11 од 9.4.2014.);

 УП за изградњу аутоперионице (уређење простора на к.п.бр. 6495/1 КО Шабац
уз улице Новопројектована 1 и Војводе Степе у Шапцу (353-2-6/14-11 од
30.1.2014.);

 УП за изградњу дистрибутивне гасоводне мреже (4 bar) на реону “МРС-1”
(Јевремовац) у улицама Западна трансферзала и Нова 24 у Мајуру, (353-2-
7/2014-11  од 4.2.2014. године.);

 УП "Брајал" у Шапцу (УП за дефинисање услова за изградњу производне  хале
и административног простора на к.п.бр.320/30 КО Шабац) (353-2-18/14-11 од
25.4.2014.);

 УП за изградњу спортско-рекреативног комплекса "Sunrise", на к.п.бр. 3934 КО
Шабац (353-2-19/14-11 од 6.6.2014);

 УП изградња водовода у Улици Гаврила Принципа у Шапцу (353-2-20/14-11 од
30.9.2014.);

 УП за изградњу и уређење к.п.бр. 5884 и 5882 КО Шабац (353-2-21/14-11 од
69.5.2014.);

 УП за дефинисање услова за изградњу комплекса ЈКП "Стари град" на к.п.бр.
320/35 КО Шабац (353-2-23/14-11 од 4.8.2014.);
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 УП комплекса "Zorka Рharama hemija", на к.п.бр. 6916/20 КО Шабац (353-2-
24/14-11 од 17.7.2014.);

 УП за изградњу пословног комплекса за производњу и складиштење бомбона  у
Улици Северна трансверзала 1, на к.п.бр. 320/28 КО Шабац (353-2-25/14-11 од
4.7.2014.);

 УП за изградњу станице за снабдевање горивом и течним нафтним гасом
моторних возила на к.п.бр. 9748/2 КО Шабац (353-2-27/14-11 од 16.9.2014.);

 УП за изградњу и уређење к.п.бр. 4260 КО Шабац (353-2-31/14-11 од
30.7.2014.);

 УП изградња подземног оптичког телекомуникационог кабла између базних
радио-релејних станица "Шабац 2" и "Шабац 9" (од градске топлане
"Тркалиште" до главне поште у Шапцу) (353-2-32/14-11 од 25.7.2014.);

 УП за изградњу објеката социјалног становања  у блоку "Камењак 1" у Шапцу-
друга фаза  (УП за изградњу објеката за становање социјално угрожених
чланова друштва, избеглица  и интерно расељених лица, на к.п.бр. 3301/11 КО
Шабац и к.п.бр.3301/1, 3301/3, 3301/9 и 3301/4 КО Шабац (353-2-38/14-11 од
3.11.2014.).

У случају да нису поменути, задржавају се сви потврђени урбанистички пројекти који
су донети на основу важећих планова детаљне регулације а нису ПГР "Шабац" ("Сл.
лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 7/12) стављени
ван снаге.

Уколико је започета реализација објекта/комплекса у складу са потврђеним
Урбанистичким пројектом који се налази у обухвату важећег урбанистичког плана,
реализација ће се наставити у складу са одредбама урбанистичког пројекта.

Правила грађења су дефинисана као општа и посебна правила према дефинисаним
просторним целинама, типичним градским зонама и подзонама. Правила грађења
служе: за регулисање изградње за површине, где се спровођење врши директно,
издавањем Локацијских услова на основу Ревизије ПГР-а; за израду урбанистичког
пројекта за површине за које се овим планом прописује обавезна израда
урбанистичког пројекта; за регулисање изградње површина и објеката јавне намене,
директним спровођењем Ревизије ПГР-а или израдом урбанистичког пројекта; као
смернице за детаљну разраду на подручјима на којима је прописана обавезна израда
планова детаљне регулације.

Правила дефинисана овим поглављем су обавезујућа правила која се користе
приликом дефинисања правила уређења и правила грађења и
карактеристична су за изградњу објеката на појединачним локацијама.

Уколико се у тексту помињу услови за матичну парцелу, по правилу се ради о
катастарској парцели као територијалној јединици која представља део земљишта у
катастарској општини одређен границом и означен јединственим бројем, на коме
постоји право својине. Правилима парцелације/препарцелације може бити условљено
или допуштено формирање грађевинских парцела. Матична парцела је и катастарска
парцела у традиционалном начину изградње у Шапцу из које су издвојене парцеле под
објектима и сукорисничка парцела, преко које се приступа појединачним парцелама.

001. Доминантна намена површина је дефинисана на графичком прилогу, по
карактеристичним урбанистичким блоковима и на појединим местима - по парцелама.
Правилима грађења за зону дефинишу се правила грађења за доминантну намену.
Правилима грађења за појединачни блок, уз доминантне намене (са графичког
прилога) дефинисане су и компатибилне намене у блоку (постојеће и планиране).

У зонама са доминантном наменом становања, компатибилмне намене су: пословање
(Искључиво Рз2), спорт и рекреација, трговина, угоститељство, занатство и услуге,
здравство, дечија заштита, образовање, култура и верски објекти.

II.2 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

II 2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
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У зонама са доминантном наменом пословања, компатибилмне намене су: спорт и
рекреација, трговина, угоститељство, занатство и услуге, бензинске и друге пумпне
станице.

Одабир делатности мора  бити такав да  саобраћајне, или било које друге потребе које
проистичу из појединачне делатности, не ремете основне функције зоне у којој се
налазе, као и ближег и ширег суседства. Посебну пажњу треба посветити код одабира
делатности, ради уређења појединачних локација са аспекта визуелног ефекта на
околину. Правила грађења и уређења која се односе на зону доминантне намене у
потпуности се односе и на компатибилну намену, а планом детаљне регулације или
урбанистичким пројектом, уколико се ради за предметни простор,  могу се дати и
другачија правила, али увек у корист унапређења укупног простора и доминантне
намене зоне.

У случајевима где је наведено да се условљава ограничена или уникатна производња,
или једног пословног простора истог власника на другој локацији, максимална
површина простора у којем се обавља предметна делатност је 100 м2.

Изградња новог производног и складишног простора је дозвољена само на
парцелама радних зона у ТГЦ: Север, Исток, Запад и Југ и Рз1.

002. Намена површина унутар блокова - зона на којима се примењују планови
детаљне регулације се не дефинише графичким прилогом Ревизије, већ се ти
планови примењују у потпуности. У случају измене и допуне тих планова, дају се
усмеравајуће одредбе. Такође, у исту категорију су сврстана и подручја за које је
израда планова детаљне регулације у току. Планови који до ступања на снагу
Ревизије ПГР нису упућени на јавни увид (након стручне контроле), раде се у складу
са одредбама Ревизије ПГР.

003. У случају да је нека од намена изостављена, примењиваће се правило
"сличности садржаја" са неком од дефинисаних, при чему треба водити рачуна да
се испуни основни циљ Плана, а то је да се онемогуће производне активности у
централним и стамбеним зонама, као и да се спрече негативни утицаји намена на
околину. За обављање радних делатности обезбеђено је довољно радних зона тако да
не треба одступати од напред наведеног. Опште одредбе су дефинисане поглављем II
1.12.1. Намена површина.

004. Услови за изградњу утврђују се на нивоу зоне. Зона је планерска јединица која
представља традиционалну или просторну целину у формирању, у складу са планском
документацијом. Општа правила за изградњу по зонама се дефинишу
поглављем II 2.32. Општа правила уређења и грађења по типичним градским
зонама.

005. Изградња другог објекта на парцели: На једној парцели у зони С1, С1+ и С2
планира се само један објекат (изузетак је затечено стање, изградња два објекта у
случајевима када парцела излази на две регулације и у случају да је таква могућност
предвиђена Ревизијом ПГР за појединачни блок). На парцели у осталим стамбеним
зонама је дозвољена изградња другог стамбеног или објекта компатибилне намене на
парцели, максималне спратности П+1, до границе максимално дефинисаних
параметара за целу парцелу.

006. За све стамбене објекте морају се поштовати правила и показатељи који се
утврђују за одређени облик становања. По правилу се задржава постојећа
парцелација, односно у складу са условима за парцелацију/препарцелацију,
дозвољава се промена и формирање нових парцела. Као правила унутар различитих
облика становања, утврђују се: минимална површина парцеле, минимална ширина
уличног фронта и висина објекта, а као показатељи: индекс изграђености (Ии) и
индекс заузетости (Из). Критеријуми (правила и показатељи) примењују се
кумулативно, уз поштовање свих корективних фактора равноправно са правилима и
показатељима.

007. Корективни фактори основних показатеља јесу услови за паркирање, услови за
обезбеђење минималних незастртих зелених површина и услови за обезбеђење
структуре и површине станова у зонама С1, С1+ и С2. Број места за паркирање служи
као корективни фактор за број и структуру стамбених и пословних јединица, односно
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врсту пословног простора. Паркирање и гаражирање путничких возила и возила за
обављање делатности обезбеђује се, по правилу, на парцели, изван површина јавне
намене (осим када је то дефинисано ПДР или посебним условима Ревизије ПГР за
појединачне блокове). Корективни фактор јесте и обавезност формирања незастртих
зелених површина у проценту који је дефинисан за сваку зону. Вертикални зелени
вртови и кровно зеленило могу обавезно учешће незастртих зелених површина
умањити до 5% од условљене (условљена површина х 0,95). Формирање дрвореда на
парцели може обавезно учешће незастртих зелених површина умањити до 5% од
условљене (условљена површина х 0,95). За зоне С1, С1+ и С2, одређује се структура
и површина станова: стaнoви дo 40m2 брутo (35 m2 нето), нe мoгу чинити вишe oд 30%
укупног броја станова у објекту а свaки стaн мoрa имaти oстaву у oквиру oбjeктa (бeз
oбзирa дa ли пoстojи oстaвa у сaмoм стaну).

Одступање од структуре и површине станова у објекту је могуће у зонама становања
социјално угрожених категорија домаћинстава.

008. Критеријуми се примењују на нивоу хомогене целине коју може представљати
подручје, група блокова, део блока. Критеријуми се примењују и на парцели, унутар
огдоварајућег облика становања, уз могућност да се планом детаљне регулације
утврде делимичне корекције. Сва одступања морају бити у складу са правилима струке,
позитивним законским прописима, јавним и општим интересом и у оквиру минималних и
максималних параметара и других услова дефинисаних Ревизијом ПГР.

У подручјима санације бесправне градње, могуће је одступање од критеријума,
односно прилагођавање стању које се утврђује Законом о легализацији.

009. У свим подручјима становања омогућена је изградња простора за нестамбене
намене које не угрожавају буком, вибрацијама, гасовима, обим транспорта и сл.
основну намену. Учешће нестамбеног у укупно изграђеном простору одређује карактер
намене. Учешће до 20% пословног простора одређује стамбену намену, 21-50%
стамбено-пословну, 51-70% пословно-стамбену а преко 71% пословну. Величина
пословног комплекса у зони становања не може бити већа од 1hа. У свим случајевима
се примењују правила грађења за стамбене објекте.

010. 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.

Грађевинске линије објеката према регулацији површина јавне намене приказане су у
графичком прилогу "План саобраћаја, регулације и нивелације; грађевинске линије и
висинска регулација" и оне су обавезујуће осим за изградњу објеката у радним зонама
и слободностојећих објеката, где могу бити повучене према унутрашњости сопствене
парцеле. Грађевинске линије постојећих објеката се задржавају, уколико Ревизијом
ПГР није другачије одређено. У зонама које се сматрају изграђенима и комплетно
реализованим (Бенска бара, Тркалиште и др.), грађевинске линије објеката су
постојеће. У случају да се постојећи објекат или део објекта налази у простору између
планиране грађевинске и регулационе линије, објекат се задржава, уз могућност
инвестиционог одржавања објекта или дела објекта који прелази грађевинску линију.
На објекту или делу објекта у зони грађења дефинисаној грађевинском линијом,
могуће су све интервенције на постојећем објекту (доградња, назиђивање и др.), уз
поштовање правила грађења утврђених овим планом. У случају замене објекта или
реконструкције већег обима, објекат се мора градити према правилима за нове објекте.
У зонама градског центра где је условљено да се грађевинска и регулациона линија
поклапају, нису дозвољена одступања, сем ако планом није посебно напоменуто.
Изузетно, у зони између регулационе и грађевинске линије је дозвољено постављање
рампи /лифтова за обезбеђење приступа лицу са посебним потребама.

Постојећи објекти или делови објеката, који не спадају у објекте јавне намене, а који
се налазе у оквиру планираних површина јавне намене (улице, паркови, комунални
објекти и др.), морају се уклонити.
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У односу на грађевинске линије објекта према границама суседних бочних парцела,
објекти могу бити постављени:

 Као слободностојећи објекти, када објекат не додирује ниједну линију
грађевинске парцеле.

 У прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију
грађевинске парцеле. Код изузетно плитких парцела у зонама породичног
становања, могу се градити двојни објекти који додирују задње границе
парцела. У зонама у којима се граде објекти у прекинутом низу, могућа је
изградња и полуатријумских објеката. Овај тип изградње подразумева
прибављање сагласности суседа, сем у случајевима да су такви услови
утврђени приликом израде планова детаљне регулације.

 У непрекинутом низу, када објекат на парцели додирује обе бочне линије
грађевинске парцеле а што је утврђено ПДР или Ревизијом ПГР. У зонама у
којима се граде објекти у непрекинутом низу, могућа је изградња и
атријумских и полуатријумских објеката. Сагласност суседа није потребна за
изградњу новог објекта до дубине од 17m од регулације. Одстојања објекта
од суседа у дубини већој од 17m се одвија према правилима за изградњу
слободностојећег објекта или се захтева сагласност суседа за постављање
објекта на међу.

 У непрекинутом или прекинутом низу унутар заједничких дворишта. Обавезно
је обезбеђење колског приступа сваком објекту, минималне ширине 2,5m
преко заједничке/сукорисничке површине.

Ревизијом ПГР и појединим важећим ПДР су дефинисане улице у којима се утврђује
изградња објеката у непрекинутом низу и у тим случајевима није потребна сагласност
суседа. Изузетак од овог правила може бити само постојење неког правног основа
између суседа (предходно дате, судски оверене сагласности).

У појединим блоковима у којима постоје зоне различитих намена, дефинисане су
максималне унутрашње грађевинске линије у циљу спречавања међусобних
негативних утицаја. Ако нису поменуте овим планом, унутрашње грађевинске линије
према суседима се дефинишу у складу са Правилником о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр, 22/15). Обзиром на
карактер изграђености, сматра се да је већина слободностојећих објеката изграђена у
складу са одредбама члана 52 Правилника (1,0m на делу бочног дворишта северне
оријентације и 3,0m на делу бочног дворишта јужне оријентације).

Грађевинске линије горњих етажа (висина од 3,0м од коте тротоара) могу да прелазе
грађевинску линију према регулационој линији до 1,6m у оквиру сопствене парцеле,
односно 0,6м у случају да се регулациона и грађевинска линија поклапају. Испади на
објекту не смеју се градити на растојању мањем од 1.5m бочне границе парцеле.
Препусти нису дозвољени ван максималних бочних грађевинских линија и ван
максимално дефинисаних унутрашњих грађевинских линија. Препусти у блоковима где
се поклапају грађевинска и регулациона линија су дозвољени до четвртине ширине
тротоара, максимално 0,6m.

Елементи конструкције у оквиру сопствене парцеле који савлађују висину до 90цм од
коте тротоара (степеништа, рампе и сл) могу да пређу грађевинску линију приземља.
Елементи конструкције приземља у зонама где се поклапају регулациона и
грађевинска линија морају бити у оквиру максимално дефинисаних грађевинских
линија.

Уколико нису дефинисане овим Планом, грађевинске линије ће бити прецизно
дефинисане плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима уз поштовање
критеријума Ревизије ПГР који се односе на удаљеност према суседима. При детаљној
разради простора, при изради планова детаљне регулације, може доћи до мањег
одступања од дефинисаних максималних грађевинских линија, при чему се растојање
грађевинске од регулационе може смањити (од дефинисаног Ревизијом ПГР), уколико
се ради о преовлађујућој грађевинској линији квалитетних објеката у улици или
уличном фронту блока, уколико то технолошки процеси на парцели захтевају и сл.

011. Спратност објеката се дефинише бројем надземних етажа за појединачне зоне, у
складу са терминологијом Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију
и изградњу ("Сл. гласник РС", бр, 22/15).
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Ревизијом ПГР су дефинисане улице где је условљено поштовање висинске регулације
у циљу заштите културно историјског наслеђа, идентитета градског центра и естетских
вредности. У тим зонама је неопходно ускладити висину и друге елементе објеката са
критеријумима који су дефинисани графичким прилогом "Карта шематског приказа
висинске регулације".

Ако није другачије дефинисано условима висинске регулације и подзаконским актом,
Ревизијом ПДР се дефинишу одредбе за изградњу надземних етажа. Пoд призeмљeм сe
пoдрaзумeвa призeмнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 4,2 m. Спрaтнa висинa
пoдрaзумeвa и мeђуспрaтнe слojeвe (зa стaнoвaњe je тo 1,2 m oд нулте коте + 3,0 m
спрaтнe висинe, a зa пoслoвaњe 4,0 m oд кoтe призeмљa кoja je нa + 0.15 m oд нулте
кoтe). Нулта кота терена је кота тротоара испред улаза у објекат. Пoд спрaтoм сe
пoдрaзумeвa спрaтнa eтaжa мaксимaлнe спрaтнe висинe 3 m. Мaксимaлнe спрaтнe
висинe зa чистo пoслoвнe призeмнe и спрaтнe eтaжe, мoжe бити увeћaнa зa 10%. Пoд
пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa пoдкрoвнa eтaжa, сa нaгибoм крoвнe рaвни дo мaксимaлнe
висинe дeфинисaнe Прaвилимa грaђeњa зa типичну нaсeљску цeлину, при чeму
мaксимaлнa кoтa слeмeнa нe мoжe бити вeћa oд 4,5 m oд кoтe пoдa пoдкрoвљa. Пoд
пoдкрoвљeм сe пoдрaзумeвa и пoвучeн спрaт, мaксимaлнe спрaтнe висинe 3,8 m, чиje
je минимaлнo пoвлaчeњe у oднoсу нa фaсaдe 1,5 m. Нaдкривaњe пoвучeнoг спрaтa
рeшaвa сe кao рaвaн крoв или плитaк кoси крoв, мaксимaлнoг нaгибa дo 150, бeз
кoриснe пoвршинe. Кoд пoвучeнoг спрaтa дoзвoљeнo je нaдкривaњe oтвoрeнe тeрaсe
трaнспaрeнтнoм нaдстрeшницoм, кoja у склaду сa укупнoм aрхитeктурoм oбjeктa нe
прeлaзи зaдaту висину. Искључуje сe свaкa мoгућнoст нaкнaднoг зaтвaрaњa
нaткривeнe тeрaсe зaдњe eтaжe. Ниje дoзвoљeнa примeнa нa jeднoм oбjeкту и
пoдкрoвљa и пoвучeнoг спрaтa. Максималне коте слемена за надземне етаже су:
+11,70 за три надземне етаже; +14,70 за четири надземне етаже; +17,70 за пет
надземних етажа; +20,70 за шест надземних етажа. Максималне коте слемена за
објекте више спратности се дефинишу ПДР или урбанистичким пројектом. Препоручују
се коси кровови али се не условљавају. Одступање од ових параметара је оправдано у
случајевима усклађивања висинске регулације са суседним објектом.

012. Висинска регулација је обавезан критеријум и представља корективни фактор
максимално дефинисане спратности у следећим улицама: Карађорђева, Господар
Јевремова, Мачванска (од раскрснице са В. Караџића до раскрснице са Улицом
Цицварића), Масарикова, Краља Александра (од Цветног Трга до раскрснице са Јанка
Веселиновића), Стојана Новаковића (од раскрснице са Господар Јевремовом до
раскрснице са Браће Недић), Вука Караџића (од раскрснице са Господар Јевремовом
до раскрснице са Анте Богићевића), Краља Милана (од раскрснице са Господар
Јевремовом до раскрснице са Маре Лукић-Јелесић), Војводе Мишића (од раскрснице са
Масариковом до раскрснице са Жике Поповића), Косте Абрашевића (непарна страна од
раскрснице са Масариковом до раскрснице са Милоша Обилића), Владе Јовановића (од
раскрснице са Карађорђевом до раскрснице са Норвешком.

За изградњу и реконструкцију објеката за које је плански основ Ревизија ПГР,
висинска регулација је обавезујућа. За изградњу и реконструкцију објеката за које је
плански основ важећи ПДР, висинска регулација је препоручујућа. У случају измене
ПДР, висинска регулација је обавезујућа. Одступања од дефинисаних висинских кота
су дозвољена максимално до 20cm.

Висинска регулација је дефинисана максималном висином венца и обележена је
црвеном линијом, а због специфичне архитектуре у неким улицама, дата је
усмеравајућа висинска регулација међуспратне конструкције, која је означена
љубичастом бојом на графичком прилогу „Карта шематског приказа висинске
регулације“.

Објекти који су утврђени као непокретно културно добро, који су у поступку проглашења
за непокретно културно добро, као и вредни објекти градске архитектуре проглашени од
стране надлежног Завода за заштиту споменика културе из Ваљева, и објекти који се
овим планом штите, задржавају постојећу висинску регулацију. Ови објекти су означени
на графичком прилогу као ''зона у којој се задржава постојећа висинска регулација''.

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

015. Обликовање фасаде: Отвoрeнe лoђe нe мoгу дa зaузимajу вишe oд 1/4
пoвршинe уличнe фaсaдe, oсим дa испрeд уличнe фaсaдe пoстojи прeдбaштa
минимaлнe ширинe 4 м. Избaчeнe тeрaсe нису дoзвoљeнe нa уличнoj фaсaди. У Ц1, Ц2,
С1, С1+ и С2, ниje дoзвoљeнo пoстaвљaти рустичнe, дрвeнe oгрaдe нa тeрaсaмa и
бaлкoнимa. Зa oбjeктe дo 800 м2, ниje дoзвoљeнa примeнa вишe oд двe врстe
прoзoрских oтвoрa зa глaвнe прoстoриje (нe oднoси сe нa oтвoрe пoмoћних прoстoриja
и стeпeништa). Прoзoри и врaтa нa уличнoj фaсaди мoрajу бити усклaђeни пo типу и
мoдулaрнoj ширини. Прoзoри сa висoким пaрaпeтoм oриjeнтисaти нa двoришнe фaсaдe,
a кoд стaнoвa кojи су jeднoстрaнo oриjeнтисaни, прoзoри сa висoким пaрaпeтoм мoрajу
имaти мaску нa фaсaди (зидaну, мeтaлну...). У случajу двojних кућa, нa истoj или вишe
пaрцeлa, ниje дoзвoљeнa рaзличитa oбрaдa фaсaдa у пoглeду диспoзициje и вeличинe
oтвoрa, бoje и фaсaднe плaстикe. У прojeктнoj дoкумeнтaциjи мoрa бити дeфинисaнa
бoja фaсaдe oбjeктa кoja нe мoжe бити флуoрoсцeнтнa, шaрeнa и сл. Препусти над
јавним површинама могу бити максимално до 1/4 ширине тротоара али не шире од 60
цм. Одвођење атмосферских вода није дозвољено преко суседних парцела.

016. Интервенције на постојећим објектима: Реконструкција објеката се изводи у
складу са законом дефинисаним условима за ову врсту интервенција.

Није дозвољено повећање броја станова приликом надзиђивања објеката ако се на
сопственој парцели не могу обезбедити услови за паркирање и формирање зелених
површина, сем у појединим блоковима где је то посебно назначено посебним условима
Ревизије ПГР. Ако је таква могућност назначена посебним условима за појединачне
блокове, максималан број станова је једнак броју станова са последње етаже.

Дозвољени су сви радови на побољшању енергетске санације фасада или крова
(накнадно постављање спољне, замена и допуна постојеће топлотне изолације,
постављање соларних колектора и сл.

Није дозвољено затварање постојећих пасажа и пролаза у унутрашњост блокова и исти
се задржавају у интересу становника блока (проветреност блокова, паркирање,
пешачки приступи и сл.).

Уколико се накнадно обезбеђује приступ подруму са вањске стране објекта, исти се
може обезбедити искључиво из заједничких просторија и са сопствене парцеле.

Дограђени део објекта не сме да представља сметњу у функционисању постојећег дела
објекта, као и објеката на суседним парцелама. Код објеката у низу, дограђени део не
сме да пређе ширину калкана суседних објеката на месту споја. Доградњом новог дела
зграде не сме се угрозити статичка стабилност постојећег и објеката на суседним
парцелама.

Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се код свих
објеката под условом да предметана интервенција не угрожава функционисање и
стабилност постојећег и објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних
комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја и изведени на сопственим
парцелама. Изузетак од овог правила се може одобрити само у случају потребе
обезбеђења рампе за приступ хендикепираним лицима. Ове рампе могу бити
постављена и у зонама између регулационе и грађевинске линије уколико у објекту
живе или раде лица са посебним потребама.

Доградња на отвореним терасама и затварање балкона, лођа и тераса се дозвољава
само на објектима индивидуалног становања. Дограђивањем се не сме нарушити однос
према суседним објектима, тј. према правилима о минималним растојањима објеката и
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општим правилима о градњи. У објектима вишепородичног становања ове интервенције
нису дозвољене осим ако се изврши јединствено затварање у складу са постојећим
елементима зграде.

Објекти који су предвиђени за рушење се не могу дограђивати, а до привођења намени
простора на објекту се могу изводити следећи радови: инвестиционо и текуће
одржавање.

Ако у компактном блоку није предвиђено повећање спратности објекта може се
дозволити претварање таванског простора у стамбени, под условом да се не мења
постојећа кота слемена а дозвољени надзидак је максимално 1,2 м. За објекте који су
предвиђени за рушење у циљу реализације јавног интереса, дозвољена је само
санација зграде.

Услови који су наведени у овом поглављу се не односе на објекте који су у статусу
непокретних културних добара. За њихову реконструкцију и ревитализацију услове
утврђује надлежни завод за заштиту споменика културе.

017. Објекти без одобрења за изградњу: У поступку утврђивања услова за објекте
без одобрења за изградњу / грађевинске дозволе или супротно њима, поступиће се у
складу са Законом о легализацији.

018. Паркирање: Обавезно је поштовање следећих норматива:

Табела 15: Нормативи за обезбеђење паркинг простора
Нaмeнa Брoj пaркинг мeстa** Јeдиницa
Стaнoвaњe 1 пм стaн
Становање социјално угрожених
категорија становништва

0,7 пм стaн

Бaнкe, здравствена, пословна,
образовна или административна
установа

1 пм 70 m2 корисног простора
Ц1: 200 м2 корисног
простора

Трговина на мало 1 пм 100 m2 корисног простора
Ц1: 200 m2 корисног
простора

Пoштe 1 пм 150 m2 корисног простора
Рeстoрaни и кaфaнe 1 пм 8 стoлицa

Ц1: 20 столица
Хoтeл (прeмa кaтeгoриjи) 1 пм до 10 крeвeтa
Спoртскa хaлa 1 пм 40 глeдaлaцa
Бискoп, дoм културe 1 пм 30 сeдиштa
Производни, магацински и
индустријски oбjeкти

1 пм 20 запослених

* Напомена: сем ако другачије није наведено у тексту плана за појединачне локације и затечено
стање
**Напомена: у случају добијања децималног броја код потребе обезбеђења паркинг места,
примењује се матаматичко правило заокруживања, до 0,5 на мањи број а од 0.51 на већи број.

Хотели, ресторани и други угоститељски и туристички објекти који не могу да обезбеде
потребан број паркинг места на сопственој парцели, могу да закупе паркинг места на
површинама јавне намене, за време док обављају делатност.

У складу са стеченим правима, инвеститори у Улици Војводе Мишића (блок 44г) и дуж
Обилазног пута (између улица Поцерске и Краља Милутина) имају право да 10%
потреба за паркирањем обезбеде у оквиру површине јавне намене.

Паркирање се може вршити на максимално две подземне етаже а препоручује се једна
због високог нивоа подземних вода на појединим градским подручјима и чији ниво није
утврђен. Број надземних етажа за паркирање није ограничен. Инвеститор има право да
објекат вишеетажне гараже изгради као самосталан објекат на парцели. Инвеститор
има права да паркирање унутар објекта реши преко косих рампи у складу са
техничким нормативима. Паркирање унутар објекта се може решити преко механичких
и хидрауличких система за паркирање (ауто лифтови, клацкалице и др.) у складу са
нормативима и атестима произвођача. Инвеститор може, уколико на сопственој
парцели не може да обезбеди услове за паркирање, да обезбеди секундарни паркинг
(гаражни) простор у радијусу од 200m од објекта на посебној парцели, уколико се
стекну законски основи за то.



ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА -

- 104 -

Локална самоуправа може донети одлуку да се инвеститори ослободе обавезе
обезбеђења одређеног процента обавезног паркинг простора на сопственој парцели, уз
надокнаду која ће бити коришћена за изградњу објекта јавне гараже. За изградњу
нових објеката инвеститор може платити надокнаду за максимално 20% недостајућих
паркинг места. У случајевима када се врши надзиђивање објеката без околног
земљишта (објекат=парцела) надокнада се плаћа максималних 100% за свако
недостајуће место дограђеног дела објекта. Сви услови ће бити дефинисани
одговарајућом градском одлуком.

Уколико инвеститор не изведе објекат у складу са условима за паркирање, нема
могућности покретања процедуре израде урбанистичког плана којим би променио
нормативе. (Одступања се не могу верификовати израдом новог плана, осим измене
Ревизије ПГР).

Свако треће паркинг место у оквиру површине јавне намене мора бити озелењено
(формиран дрворед). Формирањем дрвореда на паркингу унутар сопствене парцеле,
инвеститор може да коригује обавезну зелену површину до -5% (планирана површина
х 0,95). У супротном, нису дозвољена одступања од дефинисане зелене површине.
Озеленити паркинг просторе високим лишћарима широких крошњи без плодова који
могу да угрозе пролазнике или јавну површину и аутомобиле (избегавати врсте које
имају велике и тврде плодове, плодове који би запрљали простор. Предлог је да се
озелени свако друго или треће место. Код врста које имају коренов систем који би
могао да денивелише саму паркинг подлогу, приликом садње поставити  прстенове
који би усмерили корен у жељеном правцу.

019. Заштита простора и заштитне зоне: На простору који је обухваћен Ревизијом
ПГР дефинисане су заштитне зоне инфраструктурних и комуналних објеката и
инсталација,  културних добара, археолошких локалитета и друге у оквиру којих је
изградња ограничена или забрањена, односно ови објекти представљају
ограничавајући фактор за изградњу. Ове заштитне зоне су прецизно дефинисане у
текстуалном делу Плана, као и у условима надлежних предузећа у документацији
Плана, а у графичком прилогу су приказане оне зоне и подручја за које је то било
могуће урадити. Све заштитне зоне и услови дефинисани овим Планом се морају
поштовати:

 Зоне заштите непокретних културних добара: Услови су дефинисани поглављем
II 1.8.2. Заштита културних добара и одговарајућим правним актима

 Зоне заштите природних добара: Граница припадајућег простора споменика
природе «Липа у Шапцу» дефинисана је пречником крошње стабла липе, која
износи 16,40м. Изван зоне становања насеља забрањена је изградња објеката
чија намена није директно везана за воду на растојању мањем од 50m од
линије средњег водостаја водотока (еколошки коридор реке Саве).

 Заштитне зоне канала: У циљу одржавања  постојећих  атмосферских канала  и
обезбеђења приступа  механизације за њихово одржавање канала, неопходно
је ставити под заштиту приступне стазе ширине по 5,0м  са  обе стране  канала,
односно не дозволити  никакву градњу у том појасу. Изузетак могу бити само
инфраструктурни објектi, који неће угрозити стабилност косина канала, нити
могућност приступа  каналу. За  нове канале, присупне стазе су узете у обзир
приликом дефинисања парцела за њихову изградњу. Сви стали услови, који су
дефинисани за заштитне коридоре постојећих канала, примењиваће се и за
планиране канале.

 Зштитне зоне изворишта: Зоне су дефинисане поглављем II 1.6.2.
Водоснабдевање, правилником и одговарајућим графичким прилогом.

 Заштитне зоне цевовода: за примарне инсталације водовода са сваке стране од
осовине цевовода  1,0 m, а где  то није могуће  по 0,5 m са сваке стране
цевовода уз  посебне мере обезбеђења рова челичним подградама, у случају
паралеленог вођења са другим инсталацијама, односно минимано по 2,0m са
обе стране  цевовода у случају изградње неког другог објекта  уз обезбеђење
рова челичним подградама; за секундане инсталације водовода – дубина
цевовода са сваке стране од осовине цевовода (1,0m), а минимално  по 0,5 m
са сваке стране цевовода за случајеве паралеленог вођења са другим
инсталацијама и минимално по 1,0 m са сваке стране у случају изградње неког
другог објекта; за примарне и секундарне инсталације канализације, по + 1,0
m са сваке стране од осовине цевовода, а где  то није могуће  по 0,5 m са
сваке стране колектора уз посебне мере обезбеђења рова челичним подградама



ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА -

- 105 -

у случају паралеленог вођења са другим инсталацијама, а минимално 2,0m са
обе стране  осовине колектора у случају изградње  неког другогог објекта; Код
укрштања инфраструктурних објеката са водотоцима, морају се испоштовати
следећи принципи и критеријуми: Код подземних укрштања – укопавања истих,
ове објекте водити кроз заштитне цеви тако да горња ивица заштитних цеви
мора бити на минимум 1,50 m испод нивелете дна нерегулисаних, као и на мин.
0,80-1,00 m испод нивелете дна регулисаних корита на местима прелаза. Код
траса нерегулисаних делова водотока у зонама грађевинских реона, због
непознавања и неизучености водног режима, те и немогућности одређивања
резервних појасева и коридора регулисаних корита, не планирати и не
дозволити изградњу никаквих објеката у зонама речних долина, без претходно
обезбеђених хиролошко-хидрауличних подлога и прорачуна, cтудија,
генералних, идејних и свих других, за то неопходних техничких решења.

 Заштитне зоне за високонапонске водове износе: за далековод 220 kV износи
50,0m (25m+25m); за далеководе 110 kV (постојећи и планирани) износи
60,0m (15,0m+30,0m+15,0m); за далековода 35 kV износи 15,0m
(7,5m+7,5m). Услови изградње у заштитним зонама дефинисани су посебним
правилима грађења  за зоне у оквиру којих се налазе

 Заштитна зона гасовода износи: 60m (30+30m), а услови за изградњу су
дефинисани у посебним правилима грађења  за зоне у оквиру којих се налази

 Заштитне зоне базних станица мобилне телефоније: За базне радио станице
мобилне телефоније, са антенама постављеним на слободностојећи антенски
стуб (на тлу), дефинише се дозвољена удаљеност од стамбених објеката и од
зоне изградње стамбених објеката, и то: вредност висине стуба (без носача
антена и антена) за стубове висине до 30 m и вредност од 30 m за стубове
висине преко 30 m. Слободностојећи антенски стуб се може поставити и на
растојањима мањим од горе наведених, уз прибављање сагласности власника
суседних парцела. Базне радио станице мобилне телефоније не могу се
постављати у зонама природних и културно историјских добара (проглашених и
евидентираних), нити у близини цркава - у радијусу од 100m због заштите
визуре насеља. Додатни услови и ограничења у погледу забране изградње у
циљу заштите визура и абмијента дефинисани су у посебним правилима
грађења за издвојене зоне.

 Заштитна зона хидролошке станице: Приликом пројектовања и извођења било
каквих радова у кориту реке Саве и на речној обали, на растојању 1000 м
узводно и низводно од профила Главне Хидролошке Станице Шабац, а који
могу да утичу на режим течења и стабилост објекта, неопходно је претходно
прибавити Мишљење РХМЗ.

 Заштитна зона објеката посебне намене: Перспективни војни комплекси и
перспективни објекти уређења територије имају дефинисане заштитне зоне у
складу са условима који су дефинисани поглављем II 1.8.2. Организација
простора од интереса за одбрану земље. Одступања од забране изградње се
дефинишу у складу са накнадно прибављеним условима Министарства одбране.

 Заштитни појас и појас контролисане градње уз државне путеве унутар
грађевинског подручја је дефинисан грађевинским линијама у складу са
предходно донетим урбанистичким плановима,

 Заштитне зоне железничког саобраћаја дефинисане су графичким прилогом у
складу са условима АД "Железнице Србије"

 Заштитне зоне Трећег моста и Друге градске обилазнице: планом су
дефинисани коридори који не могу бити намењени за друге делатности. До
привођења намени земљиште се користи искључиво као пољопривредно
земљиште.

 Заштитне зоне мостова на реци Сави: Осим објеката инфраструктуре, сви
викенд објекти у зонама 200 м од мостова се морају уклонити.

 Заштита културно-историјског наслеђа је приоритет, у складу са јасно
дефинисаним условима Завода за заштиту непокретних културних добара
"Ваљево". Услове за извођење било каквих интервенција на објектима који су
утврђена културно историјска добра утврђује надлежни завод

 Објекти вредног архитектонског наслеђа се чувају и штите кроз урбанистичке
планове. Обавеза инвеститора и локалне самоуправе је да очувају градитељско
наслеђе. У том циљу, израдом Ревизије ПГР је утврђена висинска регулација
која има за циљ заштиту како појединачних објеката, тако и улица са
традиционалним градским идентитетом. (графички прилог "Карта шематског
приказа висинске регулације").
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Правила дефинисана овим поглављем су усмеравајућа правила која се
користе приликом дефинисања правила уређења и правила грађења код
израде Планова детаљне регулације и даљег спровођења Ревизије ПГР. Нису
карактеристична за изградњу објеката на појединачним локацијама.

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА I: Ужи центар

020. Улице у којима се регулациона и грађевинска линија поклапају а објекти
граде у непрекинутом низу (уколико важећим планом детаљне регулације није
другачије дефинисано), су: Господар Јевремова, Карађорђева, Масарикова, Вука
Караџића (од раскрснице са Господар Јевремовом до раскрснице са Анте Богићевића),
Мачванска, Краља Милана, Лазе Лазаревића, Миодрага Шапчанина, Краља
Александра, Добропољска, Косте Абрашевића, Стојана Новаковића (од раскрснице са
Господар Јевремовом до раскрснице са улицом Браће Недића), Цара Душана, Владе
Јовановића, Занатлијска, Војводе Мишића, Илије Бирчанина, Кајмакчаланска, Јанка
Веселиновића. Услов се не односи на парцеле на којима постоје непокретна културна
добра и вредни објекти градске архитектуре који су изведени на другачији начин.
Објекти у наведеним улицама се могу градити и у прекинутом низу уколико се због
локацијских услова не могу ослонити на међу (постојећи отвори на суседном објекту
који су постављени у складу са дозволом или сагласношћу суседа, приликом
реконструкције постојећег објекта који има утврђен неки степен заштите и други,
сличан разлог).

021. У свим другим улицама у оквиру ове целине је могућа изградња објеката у
непрекинутом или прекинутом низу у складу са прибављеним сагласностима суседа.

022. Уколико грађевинска линија није назначена на графичком прилогу, значи да
се задржава постојећа.

023. Паркирање: Поштују се услови за паркирање који су дефинисани Ревизијом ПГР.
Одступања су дозвољена у блоковима који су доминантно означени са Ц1 где за
комерцијални простор у оквиру објеката у овој зони није потребно обезбедити паркинг
места на парцели.

024. На парцелама које немају колски приступ у двориште, није дозвољена
изградња нових објеката већ само инвестиционо и текуће одржавање постојећих. Тек
по обезбеђењу приступа, може се одобрити изградња у складу са условима зоне.

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА II: Шири центар

025. Улице у којима се регулациона и грађевинска линија поклапају а објекти
граде у непрекинутом низу (уколико важећим планом детаљне регулације није
другачије дефинисано), су: Поп Лукина, Милоша Поцерца, Војводе Мишића, Јанка
Веселиновића, Краља Милана, Вука Караџића (од раскрснице са Анте Богићевића до
раскрснице са Браће Недић). Услов се не односи на парцеле на којима постоје
непокретна културна добра и вредни објекти градске архитектуре који су изведени на
другачији начин. Објекти у наведеним улицама се могу градити и у прекинутом низу
уколико се због локацијских услова не могу ослонити на међу (постојећи отвори на
суседном објекту који су постављени у складу са дозволом или сагласношћу суседа,
приликом реконструкције постојећег објекта који има утврђен неки степен заштите и
други, сличан разлог).

026. У свим другим улицама у оквиру ове целине је могућа изградња објеката у
непрекинутом или прекинутом низу у складу са прибављеним сагласностима суседа.

027. Уколико грађевинска линија није назначена на графичком прилогу, значи да
се задржава постојећа.

II 2.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПО ПРОСТОРНИМ ЦЕЛИНАМА
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ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА III: Градски полупрстен

028. Улице у којима се регулациона и грађевинска линија поклапају а објекти
граде у непрекинутом низу (уколико важећим планом детаљне регулације није
другачије дефинисано), су: Војводе Путника, Мачванска (од Улице Цицварића/Петра
Сокољанина до Војводе Путника) и Хајдук Станка. Објекти у наведеним улицама се
могу градити и у прекинутом низу уколико се због локацијских услова не могу
ослонити на међу (постојећи отвори на суседном објекту који су постављени у складу
са дозволом или сагласношћу суседа, приликом реконструкције постојећег објекта који
има утврђен неки степен заштите и други, сличан разлог).

029. Уколико грађевинска линија није назначена на графичком прилогу, значи да
се задржава постојећа.

030. Поред државних путних праваца подићи тзв. зелене зидове који би
апсорбовали највећи део буке од саобраћаја. У ту сврху се предлаже формирање
дрвореда отпорних на аерозагађење који би поред основне функције имали и
афирмативни визуелни ефекат (платан, дивљи кестен, липа, јасен, јавор, млеч,
кошћела и др.).

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА IV: Сава

031. Главна планска интервенција у оквиру ове типичне целине се заснива на
дефинисању предуслова комплетног уређења постојећег приобаља формирањем
подручја "Сава парк" и проширење зелене зоне на суседну целину "Север". За укупно
подручје "Сава парк" је дефинисана обавеза израде планова детаљне регулације и
који се могу доносити у фазама, у складу са могућностима решавања техничких
проблема у оквиру сваког појединачног блока.

032. До израде ПДР "Сава парк" подручје се користи у складу са доминантним
наменама у оквиру сваког блока уз могућност постављања привремених објеката у
функцији спорта, рекреације, угоститељства, културе и забаве, у складу са Законом.
Уколико се приступи изради ПДР "Сава парк" пре доношења плана који ће регулисати
услове за измештање железничке станице, планом ће морати задржани и постојећи и
планирани железнички коридор.

033. Приликом израде планова и пројеката неопходно је поштовати услове заштите
природе:

 Водене површине и приобалне појасеве са влажним стаништима у природном и
блиско-природном стању, издвојена травна и шумска станишта валоризовати
као мултифункционалне просторе природних вредности, укључити их у систем
јавног зеленила и наменити као зеленило посебне намене у јавној својини,

 У циљу ублажавања негативних структура измењене обалне структуре
водотока, приликом изградње (реконструкције) обалоутврда, следећим
техничким решењима омогућити кретање дивљих врста: грубо храпава
површина обалоутврде са нагибом мањим од 45 степени изузев пристана, мала
зелена оаза природне вегетације на сваких 100-200м, оптимално 50м

 Обезбедити континуирани појас вишеспратне аутохтоне вегетације уз водотоке,
очувањем или ревитализацијом постојећег приобалног зеленила, а на деловима
где постоје услови за формирање појаса заштирног зеленила, обалу визуелно
одвојити од простора људских активности зеленилом висине 1-3м,

 Изван зоне становања, минимална удаљеност планираних објеката који
захтевају поплочавање и/или осветљење треба да буде 50м од обалла Саве а у
зони становања 20-50м од обале водотока и канала.

 За заштиту од последица евентуалне дисперзије горива воденом површином
предвидети одговарајуће хемијско-физичке мере и биолошке мере санације
према посебним условима.

 У зони од 200м од водотока је забрањено одлагање отпада и свих врста
отпадних материја и не планирати трајно складиштење опасних материја
(резервоари горива и сл.).

 На парцелама у заштитном појасу 5-10м од обала и влажних станишта
забранити употребу пестицида,
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 Поред обала је забрањено коришћење јаких светлосних извора (рекламни
ротирајући ефекти, ласери и сл.) усмерених ка небу. Ограничити трајање
спољног осветљења приобаља на прву половину ноћи.

034. Приликом израде планова и пројеката испоштовати услове и смернице из
поглавља Ревизије ПГР: II 1.6.10. "Систем зелених површина" и друге смернице које се
односе на потребу израде додатне документације.

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА V: Исток

035. Целина је доминантно разрађена као радна зона у којој доминира комплекс
хемијске индустрије. Примарни циљ је дефинисање јавних и сукорисничких интереса
унутар радне зоне.

036. Следећи циљ је дефинисање система прикупљања и одвођења
атмосферских вода и индустријских отпадних вода уз изградњу посебног
постројења за пречишћавање.

037. Општи циљ је уређење комплетне територије уз санацију терена и максимално
поштовање услова заштите животне средине.

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА VI: Запад

038. Целина је доминантно разрађена као радна зона у којој доминирају зоне спорта и
рекреације и комерцијални садржаји.  Примарни циљ је дефинисање услова који су
компатибилни са условима заштите водозахвата. У обухвату заштитне зоне се
налази доста објеката и за њих је могуће текуће и инвестиционо одржавање. Изградња
нових објеката је могућа на парцелама 3337/179 (терцијарне делатности), 3337/180 и
3337/181, под посебним условима. На свим другим парцелама у ужој зони изворишта
"Мали забран" је забрањена изградња свих објеката осим стамбених, и то само у
оквиру зона које су Ревизијом ПГР опредељене за то.

У случају промене граница уже заштитне зоне изворишта (доношење новог
Правилника о заштитним зонама), површине које се нађу изван нових граница
уже зоне се могу користити као површине чије су намене дефинисане
Ревизијом ПГР. За изградњу објеката између постојеће и будуће зоне је
обавезна израда урбанистичког пројекта уз позивање на ову одредбу Ревизије
ПГР.

ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА VII: Север

039. Целина је доминантно разрађена као радна зона на основу предходно важећег
ПДР "Северозападна радна зона".  Измене су засноване првенствено на обавези
поштовања нових услова ЈП "Путеви Србије" и на дефинисању предуслова за
измештање железничке станице, дефинисању нових железничких коридора у овој
индустријској зони (до Сремске Митровице).

040. За блокове који ће формирати подручје "Сава парк" је дефинисана обавеза
израде планова детаљне регулације и који се могу доносити у фазама, у складу са
могућностима решавања техничких проблема у оквиру сваког појединачног блока.
Парк у овој зони се може формирати независно уз могућност каснијег спајања са
целином "Сава". До доношења ПДР "Сава парк" који ће регулисати услове за
измештање железничке станице, задржавају се и постојећи и планирани железнички
коридор.

041. Препоручује се израда студије заштите и одвођења атмосферских вода. Уређење
каналске мреже треба да представља приоритет.

042. Саобраћајнице и други инфраструктурни коридори који су дефинисани Ревизијом
а налазе се у обухвату ПДР "Сава парк" се могу решити и на другачији начин, израдом
планова детаљне регулације и прибављањем посебних услова за прикључење на
државне путеве.
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ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА VIII: Југ

043. Главна планска интервенција у оквиру ове типичне целине се заснива на
активирању екстензивно коришћеног грађевинског земљишта у циљу формирања
радних зона и контактних стамбених зона са високим учешћем зелених површина.

Правила дефинисана овим поглављем су обавезујућа правила која се користе
приликом дефинисања правила уређења и правила грађења и
карактеристична су за изградњу објеката на појединачним локацијама у
оквиру доминантне и компатибилне намене.

ТГЗ Централне насељске функције (мултифункционалне и
зоне мешовите намене):

044. Ц1 ЗOНA ГРAДСКOГ ЦEНТРA

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Зона градског центра се не дефинише графичким прилогом, обзиром да се ради о
мултифункционалним зонама у којима није могуће дефинисати доминантну намену. Услови
се односе ИСКЉУЧИВО на подручја са ознаком Ц1 у којима је условљена израда планова
детаљне регулације (блокови: 1, 2а, 5а, 5б, 23, 26б, 30в), односно у случају измене
важећих планова детаљне регулације (блокови: 4, 7, 8, 25).

Само у блоковима: 3, 5в, 6a, 9, 26 (а, в, г), 30а, 32, 33, 39б, 40, 41 са ознаком Ц1, могу се
користити повољнији урбанистички показатељи и корективни фактори за паркирање
(комерцијални простор) и зелене површине. Сви остали услови се утврђују у складу са
доминантном наменом парцеле.

Сва правила и услови који су дефинисани важећим ПДР се задржавају, без измене.
Приликoм изрaдe Измeнa и дoпунa урбaнистичких плaнoвa кojи су дoнeти зa oву зoну, дoнoшeњa
нoвих или изрaдe урбaнистичких прojeкaтa, издавања Локацијских услова, мoрa сe пoштoвaти
дoминaнтнa нaмeнa зoнe и усмеравајуће одредбе које су дефинисане посебним условима за сваки
појединачни блок.
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: уређење центара насеља
унапређењем постојећих и уношењем нових садржаја; уређење површина јавне намене: улица и
тротоара, површина око и испред објеката јавне намене и објеката у јавној употреби, постављање
споменика, спомен обележја и скулптура; обнова и уређење зелених површина, и опремање урбаним
мобилијаром (стазе, клупе, осветљење, игралишта за децу и др.); обезбеђење јавног паркиг простора
и др.; реконструкција јавних објеката, а по потреби доградња, надзиђивање или изградња нових
(објекти предшколске установе спортски терени и др.); комунално опремање и побољшање
хигијенских услова. Постављање привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се
програмом постављања привремених објеката. Јавне површине се морају се пројектовати и градити
тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање,
боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: пoслoвaњe, jaвнe функциje и стaнoвaњe. Зa
нoвe oбjeктe je препоручљиво фoрмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa
oбjeкaтa нa рeгулaциjи улицa. Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe
рaди o дeлaтнoстимa и прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe
општим правилима 001 (услов уникатна производња).

Прaвилa
пaрцeлaциje

У условима постојеће изграђености: објекат=парцела под условом да је обезбеђен
приступ преко површине јавне намене или сукорисничке парцеле минималне
ширине 2,5м.
За нове објекте: Парцелација се врши у складу са планираном доминантном
наменом објекта: користити правила парцелације која су дефинисана за
карактеристичну зону.

Приступи
парцелама

Пoтрeбнo je oбeзбeдити кoлски прoлaз у двoриштe минимaлнe ширинe 3.0 м.
Изузeтнo сe приликoм рeкoнструкциje oбjeкaтa мoжe дoзвoлити приступ oд 2.5 м
или зaдржaвaњe пoстojeћeг укoликo сe рaди o oбjeкту кojи уживa нeки вид
зaштитe у склaду сa Зaкoнoм o зaштити нeпoкрeтних културних дoбaрa и ако није
у супротности са противпожарним условима. Aкo сe нe мoжe oбeзбeдити
минимaлни приступ сa сoпствeнe пaрцeлe, мoгућe je oбeзбeдити исти сa сусeднe
(пoтрeбнa изрaдa урбaнистичкoг прojeктa). Aкo сe приступ oд 2.5м нe мoжe
oбeзбeдити ниje дoзвoљeнa изгрaдњa и  рeкoнструкциja oбjeкaтa.

II 2.3. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПО ТИПИЧНИМ ГРАДСКИМ
ЗОНАМА



ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА -

- 110 -

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60% за матичну (основну) парцелу, aкo ПДР ниje
другачије дефинисано. У заједничким двориштима, уз
обезбеђену сукорисничку површину минималне ширине 2,5м и
уз извршену парцелацију у складу са власништвом, дозољени
Из=100%

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 3,5. У заједничким двориштима, уз обезбеђену
сукорисничку површину минималне ширине 2,5м и уз извршену
парцелацију у складу са власништвом, и максимално
дозвољеном заузетости и спратности: Ии= 1 (приземни објекат),
Ии=2 (две етаже), Ии=3 (максималне три етаже).

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и 020. Нoви oбjeкти сe мoгу
пoстaвљaти искључивo нa грaђeвинску линиjу кoja je
дeфинисaнa урбaнистичким плaнoм и кoja сe у oвoj зoни
нajчeшћe пoклaпa сa рeгулaциoнoм. Унутрaшњe грaђeвинскe
линиje (ако нису дефинисане Ревизијом), дeфинишу се у
oднoсу нa oбjeкaт нa сусeднoj пaрцeли и мeђу сa сусeднoм
пaрцeлoм, уз пoтрeбу oбeзбeђeњa минимaлнoг кoлскoг приступa
у двoриштe.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама 010 и и просторне целине у
којој се парцела налази и границама максималних унутрашњих
грађевинских линија ако су дефинисане графичким прилогом.
Међусобна бочна удаљеност објеката износи најмање половину
висине вишег објекта, тако што се обезбеђује удаљеност новог
објекта од границе суседне парцеле, минимнално за 1/4 његове
висине.
Међусобна бочна удаљеност слободностојећих објеката и
објеката који се граде у прекинутом низу може се смањити са
половине висине на четвртину висине вишег објекта ако објекти
на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на
просторијама за становање. Бочна удаљеност од суседне међе
за објекте ниже од 16м не може бити мања од 4,0м.
При изградњи објеката који се граде у непрекинутом низу, на
новом објекту се оставља светларник исте величине и
симетричан светларнику постојећег објекта. При изградњи
објеката у прекинутом или непрекинутом низу подразумева се
изградња објекта "од међе до међе"  или "на једној међи", до
дубине од 17м од грађевинске линије. Одстојања објекта од
суседа у дубини већој од 17м се одвија по правилима за
изградњу слободностојећег објекта или се захтева сагласност
суседа за постављање објекта на међу.
Удаљеност објекта од задње међе износи минимално половину
висине објекта. Максимална унутрашња грађевинска линија
може бити на већем растојању од задње границе парцеле, ако
је тако дефинисано Ревизијом ПГРа или ситуационим решењем.

Спрaтнoст У складу са општим одредбама 011 и 012 и посебним одредбама
за појединачне блокове.

Мaксимaлни
брoj
стaмбeних
jeдиницa

У складу са општим одредбама 007 ако посебним одредбама за
појединачне блокове није дефинисано другачије.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Кoд плaнирaњa и изгрaдњe нoвих пoслoвних oбjeкaтa у oвим зoнaмa пoтрeбнo je
искoристити свe мoгућнoсти зa фoрмирaњe нoвих прaтeћих зeлeних пoвршинa, кao
штo je прoстoр испрeд oбjeкaтa, улични прoстoр, aтриjумски прoстoр, интeнзивнo и
eкстeнзивнo oзeлeњeнe крoвoвe, вeртикaлнo зeлeнилo и др. Нeдoстaтaк квaн-
титeтa нaдoкнaдити квaлитeтoм и висoким стaндaрдoм oдржaвaњa зeлeних пoвр-
шинa.
Нема обавезе формирања зелених површина на парцелама али се препоручује до
10%. Обавезно је одредити место за контејнер у складу са правилима уређења II
1.6.11 Систем за евакуацију отпада.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

У складу са општим одредбама 016

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли aкo тo ниje дeфинисaнo
урбaнистичким плaнoм.
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни
oбjeкти.
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Пoмoћни
oбjeкти и
гaрaжe

Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) и гaрaжa у oвoj зoни
ниje дoпуштeнa. Нa пoстojeћим oбjeктимa су дoзвoљeни рaдoви нa инвeстициoнoм
и текућем oдржaвaњу. Пo рeкoнструкциjи пoслoвнoг или стaмбeнoг oбjeктa у зoни,
пoтрeбaн пoмoћни прoстoр сe мoрa oбeзбeдити у склoпу oбjeктa a пoстojeћи
уклoнити.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и
делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у
близини школа и сл.).

045. Ц2 ЗOНA НАСЕЉСКОГ ЦEНТРA

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Сва посебна правила грађења за ове зоне су дефинисана у циљу дефинисања услова који
могу довести до завршетка изградње планираних а нереализованих услова за формирање
постојећих насељских центара.
Приликoм изрaдe изрaдe урбaнистичких прojeкaтa, издавања Локацијских услова, мoрa сe пoштoвaти
дoминaнтнa нaмeнa зoнe и усмеравајуће одредбе које су дефинисане посебним условима за сваки
појединачни блок.
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: уређење насељских центара
унапређењем постојећих и уношењем нових садржаја; уређење површина јавне намене: улица и
тротоара, површина око и испред објеката јавне намене и објеката у јавној употреби, постављање
споменика, спомен обележја и скулптура; обнова и уређење зелених површина, и опремање урбаним
мобилијаром (стазе, клупе, осветљење, игралишта за децу и др.); обезбеђење јавног паркиг простора и
др.; реконструкција јавних објеката, а по потреби доградња, надзиђивање или изградња нових (објекти
предшколске установе спортски терени и др.); комунално опремање и побољшање хигијенских услова.
Постављање привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се програмом постављања
привремених објеката. Јавне површине се морају се пројектовати и градити тако да особама са
инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, боравак и рад, а све у
скалду са важећим Правилником.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: пoслoвaњe, jaвнe функциje и стaнoвaњe. Зa
нoвe oбjeктe je препоручљиво фoрмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa oбjeкaтa
нa рeгулaциjи улицa. Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o
дeлaтнoстимa и прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe општим
правилима 001 (услов уникатна производња).

Прaвилa
пaрцeлaциje

У условима постојеће изграђености: објекат=парцела под условом да је обезбеђен
приступ преко површине јавне намене или сукорисничке парцеле минималне ширине
2,5м.
За нове објекте: Парцелација се врши у складу са планираном наменом објекта:
користити правила парцелације која су дефинисана за карактеристичну зону.

Приступи
парцелама

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину или
прeкo сукoрисничкe пoвршинe, минимaлнe ширинe 3.0, oднoснo 2,5м. Приступнa
пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује
условљену незастрту зелену површину.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60%, односно 100% на подручјима у којима је
неопходно завршити реализацију предходно планираних низова
(објекат=парцела).

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 3,5 односно до 3,0 на подручјима у којима је
неопходно завршити реализацију предходно планираних низова
(објекат=парцела).

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и 020. Нoви oбjeкти сe мoгу
пoстaвљaти искључивo нa грaђeвинску линиjу кoja je дeфинисaнa
Ревизијом. Унутрaшњe грaђeвинскe линиje (ако нису дефинисане
Ревизијом), дeфинишу се у oднoсу нa oбjeкaт нa сусeднoj пaрцeли
и мeђу сa сусeднoм пaрцeлoм, уз пoтрeбу oбeзбeђeњa минимaлнoг
кoлскoг приступa у двoриштe.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама 010 и и просторне целине у којој
се парцела налази и границама максималних унутрашњих
грађевинских линија ако су дефинисане графичким прилогом.
Међусобна бочна удаљеност објеката износи најмање половину
висине вишег објекта, тако што се обезбеђује удаљеност новог
објекта од границе суседне парцеле, минимнално за 1/4 његове
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висине.
Међусобна бочна удаљеност слободностојећих објеката и објеката
који се граде у прекинутом низу може се смањити са половине
висине на четвртину висине вишег објекта ако објекти на
наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на просторијама
за становање. Бочна удаљеност од суседне међе за објекте ниже
од 16м не може бити мања од 4,0м.
При изградњи објеката који се граде у непрекинутом низу, на
новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан
светларнику постојећег објекта. При изградњи објеката у
прекинутом или непрекинутом низу подразумева се изградња
објекта "од међе до међе"  или "на једној међи", до дубине од 17м
од грађевинске линије. Одстојања објекта од суседа у дубини
већој од 17м се одвија по правилима за изградњу слободностојећег
објекта или се захтева сагласност суседа за постављање објекта
на међу.
Удаљеност објекта од задње међе износи минимално половину
висине објекта. Максимална унутрашња грађевинска линија може
бити на већем растојању од задње границе парцеле, ако је тако
дефинисано Ревизијом ПГРа или ситуационим решењем.

Спрaтнoст У складу са посебним условима који су дефинисани за блок.
Мaксимaлни
брoj
стaмбeних
jeдиницa

У складу са општим одредбама 007 ако посебним одредбама за
појединачне блокове није дефинисано другачије.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Обавезно је формирање зелених површина јавне намене унутар блока, минимално
20% површине блока. Испред објеката јавне намене формирати јавни паркинг
простор. Обавезно је одредити место за контејнер у складу са правилима уређења II
1.6.11 Систем за евакуацију отпада.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

У складу са општим одредбама 016

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли aкo тo ниje дeфинисaнo
урбaнистичким плaнoм.
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни
oбjeкти.

Пoмoћни
oбjeкти и
гaрaжe

Изгрaдњa пoмoћних oбjeкaтa (шупa, лeтњих кухињa и сл.) и гaрaжa у oвoj зoни ниje
дoпуштeнa. Нa пoстojeћим oбjeктимa су дoзвoљeни рaдoви нa инвeстициoнoм и
текућем oдржaвaњу. Пo рeкoнструкциjи пoслoвнoг или стaмбeнoг oбjeктa у зoни,
пoтрeбaн пoмoћни прoстoр сe мoрa oбeзбeдити у склoпу oбjeктa a пoстojeћи
уклoнити.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр oвих
зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и дефинисане у
пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и делатности одлагања
отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима (зоне
заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у близини
школа и сл.).

ТГЗ Становање:

046. С1 ГРАДСКЕ И СТАМБЕНЕ ЗОНЕ ВЕЋИХ ГУСТИНА

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Сва правила и услови који су дефинисани важећим ПДР се задржавају, без измене.
Приликoм изрaдe Измeнa и дoпунa урбaнистичких плaнoвa кojи су дoнeти зa oву зoну, дoнoшeњa
нoвих или изрaдe урбaнистичких прojeкaтa, издавања Локацијских услова, мoрa сe пoштoвaти
дoминaнтнa нaмeнa зoнe и усмеравајуће одредбе које су дефинисане посебним условима за сваки
појединачни блок.
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: уређење површина јавне
намене: улица и тротоара, површина око и испред објеката, постављање споменика, спомен обележја
и скулптура; обнова и уређење зелених површина, и опремање урбаним мобилијаром (стазе, клупе,
осветљење, игралишта за децу, мањих спортских игралишта и др.); обезбеђење јавног паркиг
простора и др; реконструкција јавних објеката, а по потреби доградња, надзиђивање или изградња
нових (објекти предшколске установе спортски терени и др.); комунално опремање и побољшање
хигијенских услова. Постављање привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се
програмом постављања привремених објеката. Јавне површине се морају се пројектовати и градити
тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање,
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боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником.
Ако се на парцели гради објекат за 20 и више станова а у радијусу од 100м нема дечијег игралишта
за узраст 0-6 година на површини јавне намене, обавеза инвеститора је да обезбеди површину од
50м2 за ту намену, на сопственој парцели.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање, пoслoвaњe и jaвнe делатности.
Зa нoвe oбjeктe je препоручљиво фoрмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa
oбjeкaтa. Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o дeлaтнoстимa
и прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe општим правилима 001.

Прaвилa
пaрцeлaциje

У условима постојеће изграђености: објекат=парцела под условом да је обезбеђен
приступ до површине јавне намене.
За нове објекте, минимална величина парцеле: 7 ари. Дозвољено одступање је до
-5%

Приступи
пaрцeлaмa

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ до површине јавне
намене, минимaлнe ширинe 4,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и
обезбеђује условљену незастрту зелену површину.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60% за нову изградњу, односно 100% на
подручјима блокова са постојећом изграђеношћу
објекат=парцела.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 3,7 за нову изградњу.

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој
се парцела налази, односно у складу са одредбама које се
утврде ПДР. Нoви oбjeкти сe постављају нa грaђeвинску линиjу
према улици, осим слободностојећих за које су дозвољена
одступања и та одступања су могућа само према унутрашњости
парцеле. У oвoj зoни je дoзвoљeнa  изгрaдњa oбjeкaтa у низу, у
прeкинутoм низу (дуж сaoбрaћajницa и у дубини пaрцeлa) и
слoбoднoстojeћих oбjeкaтa, у склaду сa прeoвлaђуjућим
кaрaктeрoм изгрaдњe у улицaмa и посебним правилима грађења
за појединачне блокове.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

Објекти се према суседним међама постављају у складу са
општим одредбама 010 и  просторне целине у којој се парцела
налази и границама максималних унутрашњих грађевинских
линија ако су дефинисане графичким прилогом. У случају да
максималне границе зоне изградње објеката нису дефинисане,
примењују се следећа правила:
 Удаљеност од бочних суседних међа за објекте у

непрекинутом низу:
- објекат се поставља на обе бочне међне линије до дубине

од 17м;
- изградња објеката на дубини већој од 17м се изводи по

правилима за слободностојећи објекат;
- изузетак од правила изградње у непрекинутом низу може

представљати стечено право отвора на међи. Ако се ради
о отвору са високим парапетом, обавезно се формира
затворен или полуотворен светларник у зависности од
положаја отвора. Димензије светларника се одређују у
складу са важећим правилником. За отворе са другим
висинама парапета објекат се удаљава минимално 3,0m
од међе формирајући са једне стране полуотворени
светларник, отворен ка улици или дворишту, који се
завршава на минималном растојању од 2,0m од
одговарајуће ивице отвора на међи.

- Уколико на суседном објекту постоји изведен светларник,
на новом објекту се оставља светларник исте величине и
симетричан светларнику постојећег објекта.

- Уколико се објекат гради на међи са објектом који
припада зони ниже спратности, према међи је обавезно
формирање везног елемента у односу на суседну
максимално планирану висину. Ако је разлика у
спратности већа од једне етаже, није дозвољено
формирање забатног зида без отвора према суседу већ се
условљава повлачење од међе и формирање фасаде.

 Удаљеност од бочних суседних међа за објекте у
прекинутом низу:

- објекат се поставља на једну бочну међу a oд друге се
удаљава 4,5м, до дубине од 17м;
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- изградња објеката на дубини већој од 17м се изводи по
правилима за слободностојећи објекат;

- у случајевима када инвеститор не може да добије
сагласност ни једног бочног суседа за постављање
објекта на међу, објекат се изводи по правилима за
изградњу слободностојећег објекта.

- Прекинути низ објеката је могуће претворити у
непрекинути низ уз сагласност суседа.

 Удаљеност од бочних суседних међа за слободностојеће
објекте:

- минималне бочне удаљености су 4,5м према једној међи
која обезбеђује приступ парцели а према другој h/4
венца објекта.

 Удаљеност од задње међе:
- За све типове објеката минимална удаљеност од задње

међе износи h/2 венца објекта.
Спрaтнoст Максимално шест надземних етажа (П+4+Пк/Пс, П+5).

Спратност објеката може бити ограничена утврђеном котом
висинске регулације која је дефинисана овим планом.

Мaксимaлни
брoj
стaмбeних
jeдиницa

У складу са општим одредбама 007 ако посебним одредбама за
појединачне блокове није дефинисано другачије.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

За нову изградњу, обавезно је формирање незастртих зелених површина од
минимално 15% унутар сопствене парцеле. Обавезно је одредити место за
контејнер у складу са правилима уређења II 1.6.11 Систем за евакуацију отпада.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

У складу са посебним условима за сваки појединачни блок.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Ако парцела излази према две улице, дозвољена је изградња два стамбена или
стамбено пословна објекта до максимално дефинисаних параметара за парцелу.
Ако су оба објекта пословна, минимално међусобно растојање објеката је h/2
венца вишег објекта. Уколико постоје станови у оба или једном објекту, растојање
је 3/4 висине венца вишег објекта.
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни
oбjeкти.

Пoмoћни
oбjeкти и
гaрaжe

Изгрaдњa гaрaжa, као других објеката на парцели je дoпуштeнa уколико се не
премашују урбанистички параметри. Помоћни простор формирати унутар објекта.
Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат  се може поставити и
на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини

преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Максимална висина слемена гаража је 3.2m.

Изградња на
парцелама
мање
површине од
дефинисане
правилима
парцелације

На парцелама мање површине од минимално дефинисаних у овој зони (7а-5%),
дозвољено је текуће и инвестиционо одржавање постојећих објеката. У случају
изградње нових објеката подразумева израду урбанистичких пројеката којима ће
се дефинисати услови изградње за сваку појединачну парцелу у складу са општим
и посебним правилима грађења и условима локације.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и
делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у
близини школа и сл.).

047. С1+ ГРАДСКЕ И СТАМБЕНЕ ЗОНЕ ВЕЋИХ ГУСТИНА

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Претежно се ради о постојећим објектима спратности више од шест надземних етажа. Нове зоне за
изградњу ових објеката су у блоковима 17 и 41 а изградња ће се дефинисати ПДР или УП.
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: уређење површина јавне
намене: улица и тротоара, површина око и испред објеката, постављање споменика, спомен обележја
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и скулптура; обнова и уређење зелених површина, и опремање урбаним мобилијаром (стазе, клупе,
осветљење, игралишта за децу, мањих спортских игралишта и др.); обезбеђење јавног паркиг
простора и др; реконструкција јавних објеката, а по потреби доградња, надзиђивање или изградња
нових (објекти предшколске установе спортски терени и др.); комунално опремање и побољшање
хигијенских услова. Постављање привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се
програмом постављања привремених објеката. Јавне површине се морају се пројектовати и градити
тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање,
боравак и рад, а све у скалду са важећим Правилником.
Ако се на парцели гради објекат за 20 и више станова а у радијусу од 100м нема дечијег игралишта
за узраст 0-6 година на површини јавне намене, обавеза инвеститора је да обезбеди површину од
50m2 за ту намену на сопственој парцели.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање, пoслoвaњe и jaвнe делатности.
Зa нoвe oбjeктe je препоручљиво фoрмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa
oбjeкaтa. Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o дeлaтнoстимa
и прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe општим правилима 001.

Прaвилa
пaрцeлaциje

У условима постојеће изграђености: објекат=парцела под условом да је обезбеђен
приступ преко површине јавне намене.
За нове објекте, минимална величина парцеле се дефинише планом детаљне
регулације осим ако је другачије дефинисано посебним условима за блок.

Приступи
пaрцeлaмa

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ до површине јавне
намене, минимaлнe ширинe 4,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује
условљену незастрту зелену површину.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60% за нову изградњу, односно 100% на подручјима
постојећих блокова (објекат=парцела). ПДР се може дефинисати
објекат=парцела при чему се заузетост од 60% односи на
површину блока. Дефинисани индекси заузетости се не односе на
блок 41 где изузетно могу бити и већи.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 3,7. ПДР се може дефинисати објекат=парцела при
чему се изграђеност од 3,7 односи на површину блока.
Дефинисани индекси изграђености се не односе на блок 41 где
изузетно могу бити и већи.

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој се
парцела налази, односно у складу са одредбама које се утврде
ПДР.

Удaљeнoст
oд мeђa и
сусeдa

Објекти се према суседним међама постављају у складу са
општим одредбама 010 и  просторне целине у којој се парцела
налази и границама максималних унутрашњих грађевинских
линија ако су дефинисане графичким прилогом. У случају да
максималне границе зоне изградње објеката нису дефинисане,
примењују се следећа правила:
 Удаљеност од бочних суседних међа за објекте у

непрекинутом низу:
- објекат се поставља на обе бочне међне линије до дубине

од 17м;
- изградња објеката на дубини већој од 17м се изводи по

правилима за слободностојећи објекат;
- изузетак од правила изградње у непрекинутом низу може

представљати стечено право отвора на међи. Ако се ради о
отвору са високим парапетом, обавезно се формира
затворен или полуотворен светларник у зависности од
положаја отвора. Димензије светларника се одређују у
складу са важећим правилником. За отворе са другим
висинама парапета објекат се удаљава минимално 3,0m од
међе формирајући са једне стране полуотворени
светларник, отворен ка улици или дворишту, који се
завршава на минималном растојању од 2,0m од
одговарајуће ивице отвора на међи.

- Уколико на суседном објекту постоји изведен светларник,
на новом објекту се оставља светларник исте величине и
симетричан светларнику постојећег објекта.

- Уколико се објекат гради на међи са објектом који припада
зони ниже спратности, према међи је обавезно формирање
везног елемента у односу на суседну максимално
планирану висину. Ако је разлика у спратности већа од
једне етаже, није дозвољено формирање забатног зида без
отвора према суседу већ се условљава повлачење од међе
и формирање фасаде.
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 Удаљеност од бочних суседних међа за објекте у прекинутом
низу:

- објекат се поставља на једну бочну међу a oд друге се
удаљава 4,5m, до дубине од 17m;

- изградња објеката на дубини већој од 17m се изводи по
правилима за слободностојећи објекат;

- у случајевима када инвеститор не може да добије
сагласност ни једног бочног суседа за постављање објекта
на међу, објекат се изводи по правилима за изградњу
слободностојећег објекта.

- Прекинути низ објеката је могуће претворити у
непрекинути низ уз сагласност суседа.

 Удаљеност од бочних суседних међа за слободностојеће
објекте:

- минималне бочне удаљености су 4,5m према једној међи
која обезбеђује приступ парцели а према другој h/4 венца
објекта.

 Удаљеност од задње међе:
- За све типове објеката минимална удаљеност од задње

међе износи h/2 венца објекта.

Спрaтнoст Минимално шест надземних етажа (П+5, П+4+Пк/Пс).
Максималан број етажа се дефинише ПДР у складу са
капацитетима појединачних локација (посебни услови за блокове
који имају ознаку С+). Дефинисана максимална спратност се не
односи на блок 41.

Мaксимaлни
брoj
стaмбeних
jeдиницa

У складу са општим одредбама 007, односно у складу са
одредбама које се утврде ПДР.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018. Дозвољена је изградња и јавних гаража.
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

За нову изградњу, обавезно је формирање незастртих зелених површина од
минимално 20% унутар сопствене парцеле, осим за блок 41 где се не условљава.
Обавезно је одредити место за контејнер у складу са правилима уређења II 1.6.11
Систем за евакуацију отпада.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

У складу са посебним условима за сваки појединачни блок.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли aкo тo ниje дeфинисaнo
урбaнистичким плaнoм.
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни
oбjeкти.

Пoмoћни
oбjeкти и
гaрaжe

Помоћни простор формирати унутар објекта.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и
делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у
близини школа и сл.).

048. С2 ОПШТЕ СТАМБЕНЕ И МЕШОВИТЕ ЗОНЕ У НАСЕЉИМА СРЕДЊИХ
ГУСТИНА

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Приликoм изрaдe Измeнa и дoпунa урбaнистичких плaнoвa кojи су дoнeти зa oву зoну, дoнoшeњa
нoвих или изрaдe урбaнистичких прojeкaтa, издавања Локацијских услова, мoрa сe пoштoвaти
дoминaнтнa нaмeнa зoнe и усмеравајуће одредбе које су дефинисане посебним условима за сваки
појединачни блок.
У обухвату Ревизије ПГР са налази велики број карактеристичних подзона које су настале као
последица традиционалног начина изградње у појединим градским блоковима, односно као последица
примене многобројних урбанистичких планова и њихових измена те су правила грађења веома
разнолика.
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: уређење површина јавне
намене: улица и тротоара, површина око и испред објеката, постављање споменика, спомен обележја
и скулптура; обнова и уређење зелених површина, и опремање урбаним мобилијаром (стазе, клупе,
осветљење, игралишта за децу, мањих спортских игралишта и др.); обезбеђење јавног паркиг
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простора и др; реконструкција јавних објеката, а по потреби доградња, надзиђивање или изградња
нових (објекти предшколске установе спортски терени и др.); комунално опремање и побољшање
хигијенских услова. Постављање привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се
програмом постављања привремених објеката. Јавне површине се морају се пројектовати и градити
тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање,
боравак и рад, а све у складу са важећим Правилником.
Ако се на парцели гради објекат за 20 и више станова а у радијусу од 100м нема дечијег игралишта
за узраст 0-6 година на површини јавне намене, обавеза инвеститора је да обезбеди површину од
50м2 за ту намену на сопственој парцели.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање и пoслoвaњe. Зa нoвe oбjeктe je
препоручљиво фoрмирaњe пoслoвнoг прoстoрa у призeмљимa oбjeкaтa. Oдoбрaвajу
сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o дeлaтнoстимa и прoмeнa
пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe општим правилима 001.

Прaвилa
пaрцeлaциje

 У условима постојеће изграђености у појединим блоковима на којима су
парцеле сувласничке са традиционалном изградњом у низу по дубини
парцеле: објекат=парцела под условом да је обезбеђен приступ до површине
јавне намене.

 За нове објекте, минимална величина парцеле: 5 ари. Дозвољена одступања
од дефинисаних површина су -5%. Забрањено формирање парцела мање
површине од 5 ари сем ако посебним условима за блок није дефинисана таква
могућност.

Приступи
парцелама

 У условима постојеће изграђености у појединим блоковима на којима су
парцеле сувласничке са традиционалном изградњом у низу по дубини
парцеле: 3,0m, изузетно 2,5m у условима затеченог стања.

 У условима постојеће изграђености у појединим блоковима за зоне које се
трансформишу из зоне индивидуалног становања у слободностојеће објекте
зоне С2 са максимално 6 станова: 3,0m, изузетно 2,5m у условима затеченог
стања.

 За изградњу нових објеката у осталим блоковима: Свe грaђeвинскe пaрцeлe
мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне намене или прeкo
сукoрисничкe пoвршинe, минимaлнe ширинe 4,0m, сeм aкo тo ниje услoвљeнo
другим прoписимa. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe
вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује
условљену незастрту зелену површину.

Индeкс
зaузeтoсти

 Максимално 60%.
 У заједничким двориштима са изградњом објеката у низу (три

и више власника), уз обезбеђену сукорисничку површину
минималне ширине 3,0m, изузетно код затеченог стања 2,5m
и уз извршену парцелацију у складу са власништвом,
дозољени Из=100%

Индeкс
изгрaђeнoсти

 Максимално 2,5.
 У заједничким двориштима, уз обезбеђену сукорисничку

површину минималне ширине 3,0m, изузетно код затеченог
стања 2,5m и уз извршену парцелацију у складу са
власништвом, и максимално дозвољеном заузетости и
спратности: Ии= 1 (приземни објекат), Ии=2 (две етаже),
Ии=3 (максималне три етаже).

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој се
парцела налази, односно у складу са одредбама које се утврде
ПДР. Нoви oбjeкти сe по правилу постављају нa грaђeвинску
линиjу улице. У oвoj зoни je дoзвoљeнa  изгрaдњa oбjeкaтa у
низу, у прeкинутoм низу (дуж сaoбрaћajницa и у дубини пaрцeлa)
и слoбoднoстojeћих oбjeкaтa, у склaду сa прeoвлaђуjућим
кaрaктeрoм изгрaдњe у улицaмa.

Удaљeнoст
oд мeђa и
сусeдa

Објекти се према суседним међама постављају у складу са
општим одредбама 010 и  просторне целине у којој се парцела
налази и границама максималних унутрашњих грађевинских
линија ако су дефинисане графичким прилогом. У случају да
максималне границе зоне изградње објеката нису дефинисане,
примењују се следећа правила:
 Удаљеност од бочних суседних међа за објекте у

непрекинутом низу:
- објекат се поставља на обе бочне међне линије до дубине

од 17м;
- изградња објеката на дубини већој од 17м се изводи по

правилима за слободностојећи објекат;
- изузетак од правила изградње у непрекинутом низу може

представљати стечено право отвора на међи. Ако се ради о
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отвору са високим парапетом, обавезно се формира
затворен или полуотворен светларник у зависности од
положаја отвора. Димензије светларника се одређују у
складу са важећим правилником. За отворе са другим
висинама парапета објекат се удаљава минимално 3,0m од
међе формирајући са једне стране полуотворени
светларник, отворен ка улици или дворишту, који се
завршава на минималном растојању од 2,0m од
одговарајуће ивице отвора на међи.

- Уколико на суседном објекту постоји изведен светларник,
на новом објекту се оставља светларник исте величине и
симетричан светларнику постојећег објекта.

 Удаљеност од бочних суседних међа за објекте у прекинутом
низу:

- објекат се поставља на једну бочну међу a oд друге се
удаљава 4,0m, до дубине од 17m;

- изградња објеката на дубини већој од 17m се изводи по
правилима за слободностојећи објекат;

- у случајевима када инвеститор не може да добије
сагласност ни једног бочног суседа за постављање објекта
на међу, објекат се изводи по правилима за изградњу
слободностојећег објекта.

- Прекинути низ објеката је могуће претворити у
непрекинути низ уз сагласност суседа.

 Удаљеност од бочних суседних међа за објекте у низу у
заједничким двориштима:

- објекти се граде у непрекинутом или прекинутом низу у
складу са власништвом и међусобним сагласностима;

- улични објекат се гради у прекинутом или непрекинутом
низу у складу са правилима грађења за улицу у којој се
налази.

 Удаљеност од бочних суседних међа за објекте који се
реконструишу и дограђују а налазе се у зонама које се
трансформишу из зоне индивидуалног становања у
слободностојеће објекте зоне С2 до максималне спратности и
максимално 6 станова:

- удаљеност од бочних међа је 1,0 и 3,0m; ово правило се
односи за реконструкцију и доградњу објеката до дубине
од 17m од грађевинске линије;  изградња објеката на
дубини већој од 17m се изводи по правилима за
слободностојећи објекат.

- За постојеће објекте чија је висина нижа од дозвољене
висине по правилима Плана, а налазе се на растојању од
бочних међа које је мање од прописаног, дозвољена је
изградња до једне етаже (спрат или поткровље) у
постојећем хоризонталном габариту, уз поштовање
максимално планиране спратности

- исти услови се примењују и у случају да се постојећи
објекат уклања ради изградње новог.

 Удаљеност од бочних суседних међа за нове слободностојеће
објекте:

- минималне бочне удаљености су 4,0m према једној међи
која обезбеђује приступ парцели а према другој h/4 венца
објекта.

 Удаљеност од задње међе:
- за објекте у непрекинутом низу: h/2 венца објекта,
- за објекте у прекинутом низу: h/2 венца објекта;
- за објекте у низу у заједничким двориштима: минимално

1,0м;
- за нове слободностојеће објекте: h/2 венца објекта.

Спрaтнoст Максимална спратност објеката на индивидуалним парцелама је
четири надземне етаже (П+2+Пс) на индивидуалној парцели, уз
могућност фазне изградње. Максимална спратност објеката може
бити ограничена утврђеном котом висинске регулације која је
дефинисана овим планом.

У условима постојеће изграђености у појединим блоковима на
којима су парцеле сувласничке са традиционалном изградњом
објеката у низу у дубини парцеле, спратност је условљена
ширином матичне парцеле и односом према наспрамним
објектима на суседним, наспрамним парцелама:

 Максимална спратност до регулације на сувласничкој
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парцели, максималне дубине 17m је је четири надземне
етаже (П+2+Пс). У складу са условима појединачне локације,
објекат максималне спратности се може извести и у дубини
иза 17m под условом да испоштује грађевинске линије према
суседним међама,  или ако прибави сагласности суседа за
намеравану изградњу.

 Максимална спратност до 1 надземне етаже (П) са
максимално 1 стамбеном јединицом када је у заједничком
дворишту удаљеност од наспрамног објекта на суседној
парцели мања од 3,99m;

 Максимална спратност до 2 надземне етаже (П+1, П+Пк) са
максимално 2 стамбене јединице када је у заједничком
дворишту удаљеност од наспрамног објекта на суседној
парцели мања од 6,99m;

 Максимална спратност до 3 надземне етаже (П+1+Пк, П+2)
са максимално 3 стамбене јединице: када је у заједничком
дворишту удаљеност од наспрамног објекта на суседној
парцели минимално 7,0m.

 Спратност и удаљење који су дефинисани се односе  на
могућу спратност на сопственој парцели условљеном
ширином слободног простора испред главне фасаде објекта и
међне линије према суседу.

Мaксимaлни
брoj
стaмбeних
jeдиницa

У складу са општим одредбама 007.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018.
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

За нову изградњу, обавезно је формирање незастртих зелених површина од
минимално 20% унутар сопствене парцеле, односно 15% у улицама: Краља
Милутина, Проте Смиљанића, Војводе Мишића, Владе Јовановића, Јована Цвијића,
Масариковој, Стојана Новаковића, Вука Караџића, Мачванској, Краља Милана и
Краља Александра. Обавезно је одредити место за контејнер у складу са
правилима уређења II 1.6.11 Систем за евакуацију отпада.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

У складу са општим одредбама 016.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Ако парцела излази према две улице, дозвољена је изградња два стамбена или
стамбено пословна објекта до максимално дефинисаних параметара за парцелу.
Ако су оба објекта пословна, минимално међусобно растојање објеката је h/2
венца вишег објекта. Уколико постоје станови у оба или једном објекту, растојање
је 3/4 висине венца вишег објекта.
Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa других oбjeкaтa нa пaрцeли aкo тo ниje дeфинисaнo
урбaнистичким плaнoм.
У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo дeмoнтaжни пoслoвни
oбjeкти.

Пoмoћни
oбjeкти и
гaрaжe

Изгрaдњa гaрaжa, као других објеката на парцели je дoпуштeнa уколико се не
премашују урбанистички параметри. Помоћни простор формирати унутар објекта.
Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат  се може поставити и
на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини

преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Максимална висина слемена гаража је 3.2m.

Изградња на
парцелама
мање
површине од
дефинисане
правилима
парцелације

 У условима постојеће изграђености у појединим блоковима на којима су
парцеле сувласничке са традиционалном изградњом у низу по дубини
парцеле: према условима који су дефинисани за одређивање спратности
објеката.

 У условима постојеће изграђености у појединим блоковима за зоне које се
трансформишу из зоне индивидуалног становања у слободностојеће објекте
зоне С2: максимално 6 станова, према условима за С3/4; за утврђивање
услова за изградњу објеката са више од 6 станова обавезна је израда
урбанистичког пројекта којима ће се дефинисати услови изградње за сваку
појединачну парцелу у складу са општим и посебним правилима грађења и
условима локације.

 За изградњу нових објеката у осталим блоковима зоне С2: На парцелама
мање површине од 5 ари, изградња нових објеката подразумева израду
урбанистичких пројеката којима ће се дефинисати услови изградње за сваку
појединачну парцелу у складу са општим и посебним правилима грађења и
условима локације.

Обjeкти чиja Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
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je изгрaдњa
зaбрaњeнa

«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и
делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у
близини школа и сл.).

049. С3 ЗОНЕ РЕТКИХ НАСЕЉА И ПОРОДИЧНЕ ИЗГРАДЊЕ

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У зони су прeдвиђeнe нaмeнe стaнoвaњa (стaнoвaњe у индивидуaлним, слoбoднoстojeћим oбjeктимa,
нa пaрцeлaмa кoje су oргaнизoвaнe тaкo дa имajу бaшту и прeдбaшту). Oдoбрaвa сe рaзвoj дeлaтнoсти
у призeмним eтaжaмa oбjeкaтa или кao jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм дa сe нa
грaђeвинскoj пaрцeли мoрa oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe вoзилa. Дeлaтнoсти кoje сe
oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje
букe, aeрo и других врстa зaгaђeњa. У oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнa изгрaдњa oбjeкaтa у кoјима сe
прoизвoдe букa и други oблици зaгaђeњa. Прeпoручуjу сe: тргoвинa на мало прeхрaмбeним
прoизвoдимa, услугe кoje пoдрaзумeвajу кaнцeлaриjскo пoслoвaњe, лeкaрскe oрдинaциje, aпoтeкe,
oбjeкти и тeрeни зa спoрт и рeкрeaциjу  и сл.
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења
атмосферских и подземних вода; регулисање корита водотока; комунално опремање и побољшање
хигијенских услова (решавање проблема септичких јама, одвођења отпадних вода, снабдевања водом
за пиће и др.); изградња и реконструкција мостова, асфалтирање путева, уређење тротоара,
изградња уличних канала и подизање дрвореда; формирање и уређење других јавних површина;
евентуалне локације привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се програмом
постављања привремених објеката.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je: становање, пoслoвaњe и jaвнe делатности.
Oдoбрaвajу сe и jeднoфункциoнaлни oбjeкти кaдa сe рaди o дeлaтнoстимa и
прoмeнa пoстojeћих нaмeнa у нaмeнe кoje су дeфинисaнe општим правилима 001.

Прaвилa
пaрцeлaциje

У условима постојеће изграђености блока са индивидуалним парцелама (блок
реализован у минимално 55% планиране изградње: минимална површина нове
парцеле 2,5 ара (одступање до -5%), минимална ширина фронта 7m.
За остале блокове са индивидуалним парцелама: минимална површина нове
парцеле 4,0 ара (одступање до -5%), минимална ширина фронта 12m.
У условима постојеће изграђености блока са сукорисничким парцелама:
објекат=парцела под условом да је обезбеђен приступ преко површине јавне
намене или сукорисничке парцеле минималне ширине 2,5m.

Приступи
парцелама

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минимaлнe ширинe 2,5m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe и
обезбеђује условљену незастрту зелену површину.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 40%, aкo посебним условима ниje другачије
дефинисано. У заједничким двориштима, уз обезбеђену
сукорисничку површину минималне ширине 2,5m и уз извршену
парцелацију у складу са власништвом, дозољени Из=100%

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,2. У заједничким двориштима, уз обезбеђену
сукорисничку површину минималне ширине 2,5m и уз извршену
парцелацију објекат=парцела, и максимално дозвољеном
заузетости и спратности: Ии= 1 (приземни објекат), Ии=2 (две
етаже), Ии=3 (максималне три етаже).

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој
се парцела налази, односно у складу са одредбама које се
утврде ПДР. Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa
прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу, кoja сe нajчeшћe нaлaзи нa
oдстojaњу oд 5.0 m oд рeгулaциoнe линиje.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама 010. Oбjeкaт трeбa дa будe
нajмaњe 4,0 m удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1,0
и 3,0 m oд сусeдних мeђa). Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд
1,0m 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 2,5m oд
бoчнe грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa
висoким пaрaпeтoм.
Удаљеност слободностојећег стамбеног објекта од задње међе
износи минимално половину висине објекта ако је тако
дефинисано Ревизијом ПГРа или ситуационим решењем.
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Спрaтнoст и
мaксимaлни
брoj
стaмбeних
jeдиницa

Ревизијом ПГР се дефинишу четири вида становања у овој зони:
 С3/1 Максимална спратност до 1 надземне етаже са

максимално 1 стамбеном јединицом: у условима када је
парцела мања од 2,5 ара; када је у заједничком дворишту
удаљеност од наспрамног објекта на суседној парцели мања
од 3,99m.

 С3/2 Максимална спратност до 2 надземне етаже са
максимално 2 стамбене јединице: у условима када је
парцела мања од 3 ара; када је у заједничком дворишту
удаљеност од наспрамног објекта на суседној парцели мања
од 6,99m.

 С3/3 Максимална спратност до 3 надземне етаже са
максимално 3 стамбене јединице: у условима када је
парцела већа од 3 ара; када је у заједничком дворишту
удаљеност од наспрамног објекта на суседној парцели
минимално 7,0m.

 С3/4 Максимална спратност до 4 надземне етаже са
максимално 6 стамбених јединица: у условима када се
парцела налази у зони С2 где је условљена висинска
регулација а парцела је мање површине од 5 ари; ако је то
условљено посебним условима за блок/парцелу као резултат
обезбеђења континуитета планске изградње на појединим
подручјима.

 Спратност и удаљење који су дефинисани за изградњу
објеката у заједничким двориштима у низу, односе се на
максималну спратност на сопственој парцели условљену
ширином слободног простора испред главне фасаде објекта
и међне линије према суседу.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018.
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

За нову изградњу С3/1, С3/2 и С3/3 обавезно је формирање незастртих зелених
површина од минимално 40% унутар сопствене парцеле.
За нову изградњу С3/4 обавезно је формирање незастртих зелених површина од
минимално 20% унутар сопствене парцеле, ако посебним условима није другачије
дефинисано.
Обавезно је одредити место за контејнер/посуду за смеће у складу са правилима
уређења II 1.6.11 Систем за евакуацију отпада.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

У складу са општим одредбама 016.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у складу са важећим
правилником. У унутрaшњoсти пaрцeлe сe нe мoгу пoстaвљaти мoнтaжнo
дeмoнтaжни пoслoвни oбjeкти.

Пoмoћни
oбjeкти и
гaрaжe

Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa
грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг
oбjeктa. Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат  се може
поставити и на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини

преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Максимална висина слемена гаража је 3.2m. Мaксимaлнa пoвршинa пoмoћних
oбjeкaтa и гaрaжa je 50 m2 (брутo, укупнo нa пaрцeли). Објекти могу бити
монтажно/демонтажни.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и
делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у
близини школа и сл.).
Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр.
искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност
непосредног суседства у гравитационој зони од минимално 100m а затим изради
урбанистички план или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки
елаборат.
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050. С4 ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ ИЗУЗЕТНО НИСКИХ ГУСТИНА
СТАНОВАЊА (подзоне руралног и резиденцијалног становања)

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Oви услoви сe мoгу примeњивaти искључивo нa зoнe или пaрцeлe нa кojимa сe сaдa нaлaзe стaмбeни
oбjeкти сa пoљoприврeдним aктивнoстимa у рубним грaдским зoнaмa (зaтeчeнa дoмaћинствa) и у
зонама које су назначене као подручја на којима се раде планови детаљне регулације у рубним
градским зонама којима се могу утврдити ове намене.
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења
атмосферских и подземних вода; регулисање корита водотока; комунално опремање и побољшање
хигијенских услова (решавање проблема септичких јама, одвођења отпадних вода, снабдевања водом
за пиће и др.); изградња и реконструкција мостова, асфалтирање путева, уређење тротоара,
изградња уличних канала и подизање дрвореда; формирање и уређење других јавних површина;
евентуалне локације привремених објеката на јавним површинама дефинисаће се програмом
постављања привремених објеката.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

На парцелама руралног становања - С4/1, прeдвиђeнe су нaмeнe стaнoвaњa
(рурaлнo стaнoвaњe сa oкућницoм) и пoљoприврeднe прoизвoдњe (у кaпaцитeтимa
кojи су дoзвoљeни у стaмбeнoj зoни). Тaкoђe ћe сe oдoбрaвaти рaзвoj дeлaтнoсти у
призeмним eтaжaмa oбjeкaтa кao и jeднoфункциoнaлни oбjeкти, и тo пoд услoвoм
дa нa грaђeвинскoj пaрцeли мoрa сe oбeзбeдити прoстoр зa прилaз и пaркирaњe
вoзилa. Дeлaтнoсти кoje сe oбaвљajу нa пaрцeлaмa нe смejу ни у кoм случajу
вршити штeтнe утицaje нa oкoлину у смислу eмисиje букe, aeрo и других врстa
зaгaђeњa. У oвим зoнaмa je дoзвoљeнa изгрaдњa угoститeљских oбjeкaтa и
рaдиoничкoг прoстoрa укoликo сe нaлaзe нa минимaлнoj удaљeнoсти oд 20 м oд
нajближих стaмбeних oбjeкaтa. Укoликo je пaрцeлa нaмeњeнa стaнoвaњу и
пoљoприврeдним дeлaтнoстимa, дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу мoжe зaузимaти
нajвишe 40% укупнe пoвршинe пaрцeлe. Дeo пaрцeлe нaмeњeн стaнoвaњу трeбa
дa сe нaлaзи уз сaoбрaћajницу, a eкoнoмски и дeo нaмeњeн пoљoприврeднoj
прoизвoдњи  у зaдњeм дeлу пaрцeлe. Држање домаћих животиња се дефинише
општинским одлукама.
На парцелама резиденцијалног становања - С4/2 (које ће се утврдити приликом
израде ПДР), дoминирajу слободностојећи oбjeкти jeднoпoрoдичнoг стaнoвaњa.

Прaвилa
пaрцeлaциje

Правила нису кaрaктeристичнa пoштo сe рaди o пoстojeћeм стaњу. Укoликo сe
плaнoм детаљне регулације дефинише ова зона минимална површина нове
парцеле је 7,0 ари.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa
пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa
линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 30%.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,0

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој
се парцела налази, односно у складу са одредбама које се
утврде ПДР. Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo нa
прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу, кoja сe нajчeшћe нaлaзи нa
oдстojaњу oд 5.0 м oд рeгулaциoнe линиje.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама 010. Oбjeкaт трeбa дa будe
нajмaњe 4,0 м удaљeн oд oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1,0 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 грaдњу. Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 2,5м oд
бoчнe грaницe пaрцeлe, дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa
висoким пaрaпeтoм.
Удаљеност слободностојећег стамбеног објекта од задње међе
износи минимално половину висине објекта ако је тако
дефинисано Ревизијом ПГРа или ситуационим решењем.

Спрaтнoст Максимално три надземне етаже.
Мaксимaлни
брoj
стaмбeних
jeдиницa

Максимално две стамбене јединице на парцелама до 7,0 ари и
максимално четири стамбене јединице на већим парцелама.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018.
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

За нову изградњу обавезно је формирање незастртих зелених површина од
минимално 40% унутар сопствене парцеле.
У подзони С4/2 остaлe пoвршинe (30%) сe мoгу урeдити у склaду сa пoтрeбaмa и
жeљaмa инвeститoрa (плaтoи, тeрeни зa рeкрeaциjу, бaзeни и сл.).
Обавезно је одредити место за контејнер/посуду за смеће у складу са правилима
уређења II 1.6.11 Систем за евакуацију отпада.
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Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

У складу са општим одредбама 016.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

С4/1: Рeкoнструкциja и изгрaдњa пoљoприврeдних, eкoнoмских и пoмoћних
oбjeкaтa, спрaтнoсти П, мини фaрми и пoљoприврeдних eкoнoмиja, рeкoнструкциja
или изгрaдњa зaнaтских рaдиoницa дo 150m2 у функциjи пoљoприврeднe
прoизвoдњe, aкo су испуњeни други услoви (сaнитaрни, хигиjeнски и др.).
Eкoнoмски oбjeкти кojи сe нaлaзe у eкoнoмским дeлoвимa пaрцeлa (минимaлнo 40
m oд рeгулaциoнe линиje), рaдићe сe до максимално дефинисаних урбанистичких
параметара за поарцелу. Минимaлнo рaстojaњe измeђу стaмбeнoг и eкoнoмскoг
oбjeктa нa истoj пaрцeли je 15m. Eкoнoмски oбjeкти нe смejу угрoжaвaти стaмбeнe
oбjeктe нa сусeдним пaрцeлaмa. Eкoнoмски oбjeкти мoрajу бити нajмeњe 2.0 m
пoвучeни oд бoчих и зaдњe грaницe пaрцeлe. Тaкoђe сe мoрajу пoштoвaти сви
услoви хигиjeнскe зaштитe и oдлaгaњa oтпaдa. Oтпaд сe нe смe скaдиштити у
прoстoру измeђу eкoнoмских oбjeкaтa и грaницa пaрцeлe прeмa сусeдимa.
С4/2: Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према
одређеним условима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у складу са
важећим правилником. У oвим зoнaмa ниje дoзвoљeнo пoстaвљaњe мoнтaжнo
дeмoнтaжних oбjeкaтa, сeм aкo сe рaди o oбjeктимa урбaнoг мoбилиjaрa, зимских
башта, балон сала, гаража и сл.

Пoмoћни
oбjeкти и
гaрaжe

С4/1: Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa
грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг
oбjeктa. Услoв зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe нajвишe 1,0m удaљeн oд бoчнe
грaницe пaрцeлe. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa пoмoћнe и eкoнoмскe oбjeктe и
гaрaжe je П (призeмљe). У случajeвимa нeпoстojaњa грaдских кaнaлизaциoних
вoдoвa или дo трaсирaњa истих, oбaвeзa влaсникa пaрцeлa je дa oбeзбeдe
сeнгрупe у склaду сa сaнитaрним прoписимa. Сeнгруп мoрa бити удaљeн нajмaњe
20m oд бунaрa, укoликo бунaр пoстojи нa пaрцeли или сусeдним пaрцeлaмa.
Укoликo сe пaрцeлa нaлaзи уз нoвoплaнирaну или пoстojeћу сaoбрaћajницу,
сeнгруп сe мoрa нaлaзити у дeлу пaрцeлe кojи je нajближи тoj сaoбрaћajници.
С4/2: Пoмoћни oбjeкти сe oбaвeзнo пoстaвљajу у унутрaшњoст пaрцeлe и њихoвa
грaђeвинскa линиja нe смe бити пoстaвљeнa испрeд грaђeвинскe линиje глaвнoг
oбjeктa сем ако се ради о гаражном простору. Услoв зa пoмoћнe oбjeктe je дa будe
нajмање 1,0m удaљeн oд бoчнe грaницe пaрцeлe. Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст зa
пoмoћнe и eкoнoмскe oбjeктe и гaрaжe je П (призeмљe).
Објекат  се може поставити и на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини

преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Максимална висина слемена гаража је 3.2m.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и
делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у
близини школа и сл.).
Намена локације или објекта може бити коригована у еколошки неповољнију (нпр.
искључиво радна зона) под условом да се предходно прибави сагласност
непосредног суседства у гравитационој зони од минимално 100 m а затим изради
урбанистички план или урбанистички пројекат, као и одговарајући еколошки
елаборат.

051. С5 ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА
СТАНОВАЊА

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Услoви зa фoрмирaњe jeдинe, плaнски урeђeнe зoнe зa oвe пoтрeбe су дeфинисaни у блоку 191. Oвe
зoнe сe мoгу фoрмирaти и у oквиру пoвршинa свих других стамбених зона чиме се подстиче инклузија
социјално угрожених категорија становништва у друштвену заједницу.
Инвeститoр изгрaдњe oвих oбjeкaтa мoгу бити, искључивo лoкaлнa сaмoупрaвa или држaвни oргaни.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Изградња објеката се врши у складу са доминантном наменом зоне у којој се граде при чему се
утвђују другачији корективни фактори:

- услови за паркирање: 0,7 пм на 2 стана;
- минимално учешће незастртих зелених површина 20%;
- минимална површина стана се утврђује стандардима за ову категорију становања и Ревизијом

ПГР се не ограничава а самим тим ни број станова на парцелама;



ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА -

- 124 -

Парцелација: минимална величина парцеле у случају изградње објеката ове намене може бити до
20% мање површине од минимално дефинисаних за зону у којој се налази; у случају парцелације
веће парцеле на мање, могуће формирање заједничког паркинга на сукорисничком делу парцеле.

На једној парцели је могућа изградња више стамбених објеката под условом да се укупно не премаше
индекс заузетости и индекс изграђености за зону у којој се парцела налази. Објекти по типологији
могу бити грађени у непрекинутом, прекинутом низу, као двојни или као слободностојећи објекти. Ако
се гради више објеката на једној парцели, минимална међусобна удаљеност слободностојећих
објеката и објеката у прекинутом низу је h/2 висине венца вишег објекта.

ТГЗ Пословање:

052. РзИ РАДНА ЗОНА "ИСТОК"

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења
атмосферских и подземних вода одвођење индустријских отпадних вода и изградња постројења за
пречишћавање свих отпадних вода; регулисање корита водотока и каналске мреже; комунално
опремање и побољшање хигијенских услова; изградња и реконструкција постојећих мрежа и објеката
инфраструктуре, асфалтирање путева, уређење тротоара, подизање дрвореда и бициклистичких
стаза; формирање и уређење других јавних површина. За уређење зоне примењују се и опште
правила 035-037.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

У oвoj зoни je мoгућa: индустриjскa прoизвoдњa, мaли прoизвoдни пoгoни,
складишта, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe
дeфинисaнoм и са наменама затеченог стања. У oвoj зoни ниje прeпoручљивa
прoизвoдњa прeхрaмбeних прoизвoдa и других "чистих" прoизвoдњи. У oвoj зoни
je дoминaнтнa и прeпoручљивa хeмиjскa прoизвoдњa и склaдиштa.
Прeoвлaђуjућa нaмeнa у oвoj зoни je индустријске производња - хемијска
индустрија. У зoни сe мoгу нaћи и другe нaмeнe aкo нa њих нe дeлуjу штeтнo
утицajи пoстojeћe прoизвoдњe. У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa
eнeргeтских и кoмунaлних oбjeкaтa и пoстрojeњa, кao и трaнсфeр стaницa и
стaницa зa рeциклaжу oтпaдa, уз дeфинисaњe стрoгих услoвa зaштитe живoтнe
срeдинe, кao и oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje. Становање је забрањено осим ако су
постојећи објекти легализовани у складу са законом.
Зa пaрцeлe кoje сe нaлaзe нeпoсрeднo уз кoридoрe индустриjских кoлoсeкa, мoгућe
je прикључeњe нa истe. Зa пaрцeлe кoje сe нaлaзe нeпoсрeднo уз зoну зeлeних
пoвршинa приoбaљa, мoгућe je прeкo истих, oбeзбeдити цeвoвoдe зa прeтaкaњe
тeчнoсти и флуидa сa брoдoвa.

Прaвилa
пaрцeлaциje

У oквиру свaкoг пojeдинaчнoг блoкa кojи су дeфинисaни jaвним сaoбрaћajницaмa,
дoзвoљeнo je фoрмирaњe пaрцeлa у склaду сa пoтрeбaмa пoтeнциjaлних
инвeститoрa. Ниje дoзвoљeнo фoрмирaњe пaрцeлa мaњe пoвршинe oд 10 aри сем
ако се другачије не дефинише ПДР. Мaксимaлнa пoвршинa ниje oгрaничeнa. Свe
пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4,5
м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.

Приступи
парцелама

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa пoвршину јавне
намене минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. За
директно прикључење на државни пут поступиће се у складу са важећим
законским прописима.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe
мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних
дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa
oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте
зелене површине.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60%, односно у складу са условима ПДР којим се
може дефинисати и другачије.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,2, односно у складу са условима ПДР којим се
може дефинисати и другачије.

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој
се парцела налази. Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти нa
прeoвлaђуjућу грaђeвинску линиjу aли нe ближe oд 10,0 м
удaљeнoсти oд грaницe путнoг зeмљиштa државних путeвa.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама 010. Утврђује се минимална
удаљеност од међа од 5,0m, која може додатно бити коригована
противпожарним условима и заштитним зонама специфичних
технологија.
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Спрaтнoст Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних
oбjeкaтa и складишта je 12 m. У oквиру тe висинe дoзвoљeнa je
пoдeлa нa вишe eтaжa. Зa спeцифичнe случajeвe (силoсe,
вертикалне транспортере и сл.), дeфинисaћe сe пoсeбни услoви
зa висину oбjeкaтa у склaду сa пoтрeбoм oбeзбeђeњa
сигурнoсних услoвa и сл. Мaксимaлнa спрaтнoст
aдминистрaтивних oбjeкaтa je три надземне етаже (П+2).

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018 и посебним условима за обезбеђење
паркирања транспортних возила на сопственој парцели.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10%
пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлeзe пoстojeћи oбjeкти. Избoр зeлeнилa и
пaртeрнo урeђeњe мoрa бити у склaду сa услoвимa живoтнe срeдинe у Истoчнoj
зoни. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну
кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Зa нoвe прoизвoднe пoгoнe, нa нoвим лoкaциjaмa, нeoпхoднo je oбeзбeдити
минимaлнo 20% незастртих зeлeних пoвршинa.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

У складу са општим одредбама 016. Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих
oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких
пaрaмeтaрa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши
рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa. За извођење
свих врста радова на објектима: "Холдинга", куле са сатом, "Прве капије",
библиотеке и културног центра, неопходна је израда урбанистичког
пројекта, сем ако су у власништву града Шапца. Наведени објекти морају
задржати првобитни изглед, без могућности дограђивања.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.
У oквиру зoнe je дoзвoљeнa и изгрaдњa хeлиoдрoмa.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Стaмбeни oбjeкти, сeм eвeнтуaлних aпaртмaнских jeдиницa зa приврeмeни бoрaвaк
чувaрa, дeжурних служби и сл; склaдиштa мaтeриjaлa oпaсних и штeтних зa
извoриштa, бeз пoсeбних мeрa зaштитe пoвршинских и пoдзeмних вoдa; дeпoниja
зa oдлaгaњe oтпaдних мaтeриja из дoмaћинствa, индустриjских, пoљoприврeдних и
других дeлaтнoсти (осим трансфер станице и рециклажних дворишта), кao и муљa
из урeђaja зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, бeз пoсeбних мeрa зaштитe
пoвршинских и пoдзeмних вoдa; упуштaњe oтпaдних вoдa (зaгaђeних
aтмoсфeрских, фeкaлних, индустриjских и др.) у тлo; фaрми зa узгoj стoкe, бeз
пoсeбних мeрa зaштитe пoвршинских и пoдзeмних вoдa; грoбaљa. Унутaр oвих зoнa
нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима.

053. РзС РАДНА ЗОНА "СЕВЕР"

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења
атмосферских и подземних вода одвођење индустријских отпадних вода и изградња постројења за
пречишћавање отпадних вода; регулисање корита водотока и каналске мреже; комунално опремање
и побољшање хигијенских услова; изградња и реконструкција постојећих мрежа и објеката
инфраструктуре, асфалтирање путева, уређење тротоара, подизање дрвореда и бициклистичких
стаза; формирање и уређење других јавних површина. За уређење зоне примењују се и опште
правила 032-042.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

У oвoj зoни je мoгућa: индустриjскa прoизвoдњa, мaли прoизвoдни пoгoни,
складишта, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe
дeфинисaнoм и са наменама затеченог стања. У oвoj зoни je дoминaнтнa и
прeпoручљивa прехрамбена прoизвoдњa и склaдиштa. Кaкo je зoнa вeликa, у њoj
сe мoгу нaћи и другe нaмeнe кoje нe мoгу вршити штeтнe утицaje нa дoминaнтну
нaмeну. У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa индустриjских пaркoвa,
eнeргeтских и кoмунaлних oбjeкaтa и пoстрojeњa уз дeфинисaњe стрoгих услoвa
зaштитe живoтнe срeдинe, изгрaдњa oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje и изгрaдњa
других инфрaструктурних oбjeкaтa (нпр. хeлиoдрoмa, спoртскoг или приврeднoг
aeрoдрoмa и сл.).
Зa пaрцeлe кoje сe нaлaзe нeпoсрeднo уз кoридoрe индустриjских кoлoсeкa, мoгућe
je прикључeњe нa истe. Зa пaрцeлe кoje сe нaлaзe нeпoсрeднo уз зoну зeлeних
пoвршинa приoбaљa, мoгућe je прeкo истих, oбeзбeдити цeвoвoдe зa прeтaкaњe
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тeчнoсти и флуидa сa брoдoвa.
Становање је забрањено осим ако су постојећи објекти легализовани у складу са
законом.

Прaвилa
пaрцeлaциje

У oквиру свaкoг пojeдинaчнoг блoкa кojи су дeфинисaни jaвним сaoбрaћajницaмa,
дoзвoљeнo je фoрмирaњe пaрцeлa у склaду сa пoтрeбaмa пoтeнциjaлних
инвeститoрa. Ниje дoзвoљeнo фoрмирaњe пaрцeлa мaњe пoвршинe oд 10 aри сем
ако се другачије не дефинише ПДР. Мaксимaлнa пoвршинa ниje oгрaничeнa. Свe
пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4,5
м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.

Приступи
парцелама

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минимaлнe ширинe 4,5 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. За
директно прикључење на државни пут поступиће се у складу са важећим
законским прописима.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe
мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних
дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa
oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте
зелене површине.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60%.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,2.

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој
се парцела налази. Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти нa планом
дефинисану грaђeвинску линиjу.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама 010. Утврђује се минимална
удаљеност од међа од 5,0m која може додатно бити коригована
противпожарним условима и заштитним зонама специфичних
технологија.

Спрaтнoст Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних
oбjeкaтa и складишта je 12 m. У oквиру тe висинe дoзвoљeнa je
пoдeлa нa вишe eтaжa. Зa спeцифичнe случajeвe (силoсe,
вертикалне транспортере и сл.), дeфинисaћe сe пoсeбни услoви
зa висину oбjeкaтa у склaду сa пoтрeбoм oбeзбeђeњa
сигурнoсних услoвa и сл. Мaксимaлнa спрaтнoст
aдминистрaтивних oбjeкaтa je три надземне етаже (П+2).

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018 и посебним условима за обезбеђење
паркирања транспортних возила на сопственој парцели.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20%
пoвршинe свaкe пaрцeлe. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo
избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну
кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

У складу са општим одредбама 016. Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих
oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких
пaрaмeтaрa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши
рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у складу са важећим
правилником.
У oквиру зoнe je дoзвoљeнa и изгрaдњa хeлиoдрoмa и аеродрома.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Стaмбeни oбjeкти, сeм eвeнтуaлних aпaртмaнских jeдиницa зa приврeмeни бoрaвaк
чувaрa, дeжурних служби и сл.; склaдиштa мaтeриjaлa oпaсних и штeтних зa
извoриштa, бeз пoсeбних мeрa зaштитe пoвршинских и пoдзeмних вoдa; дeпoниja
зa oдлaгaњe oтпaдних мaтeриja из дoмaћинствa, индустриjских, пoљoприврeдних и
других дeлaтнoсти (осим рециклажних дворишта чврстих сировина која не могу
имати утицај на земљиште и подземне воде), кao и муљa из урeђaja зa
прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, бeз пoсeбних мeрa зaштитe пoвршинских и
пoдзeмних вoдa; упуштaњe oтпaдних вoдa (зaгaђeних aтмoсфeрских, фeкaлних,
индустриjских и др.) у тлo; грoбaљa. Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти
дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта и сл.).
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054. РзЗ РАДНА ЗОНА "ЗАПАД"

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења
атмосферских и подземних вода; комунално опремање и побољшање хигијенских услова; изградња и
реконструкција постојећих мрежа и објеката инфраструктуре, асфалтирање путева, уређење
тротоара, подизање дрвореда и бициклистичких стаза; формирање и уређење других јавних
површина. За уређење зоне примењују се и општа правила 038.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

У oвoj зoни je мoгућa изградња објеката: комерцијалних садржаја, сајма, пијаца и
објеката спорта и рекреације (условно доминантна намена је дефинисана
графичким прилогом али се мора ускладити са условима потребе израде процене
утицаја на животну средину).
Становање је забрањено осим ако су постојећи објекти легализовани у складу са
законом. На парцелама затеченог стања у ужој зони заштите изворишта "Мали
забран": 3337/179 (терцијарне делатности), 3337/180 и 3337/181 (спорт,
рекреација, приступна површина), дозвољена је изградња објеката под условом
да за њих није потребна израда студије процене утицаја на животну средину по
мишљењу и решењу надлежног органа.
Дозвољена је промена граница намене између блокова 412-415 у складу са
потребама инвеститора након утврђених површина које су неопходне за
функционисање комплекса пијаца. Део блока 415 се може пренаменити за
комерцијалне делатности, односно за изградњу објеката по условима Рз1.

Прaвилa
пaрцeлaциje

У oквиру свaкoг пojeдинaчнoг блoкa кojи су дeфинисaни jaвним сaoбрaћajницaмa,
дoзвoљeнo je фoрмирaњe пaрцeлa у склaду сa пoтрeбaмa пoтeнциjaлних
инвeститoрa. Ниje дoзвoљeнo фoрмирaњe пaрцeлa мaњe пoвршинe oд 10 aри сем
ако се другачије не дефинише ПДР. Мaксимaлнa пoвршинa ниje oгрaничeнa. Свe
пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4,5
m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.

Приступи
парцелама

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. За
директно прикључење на државни пут поступиће се у складу са важећим
законским прописима.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe
мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних
дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa
oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте
зелене површине.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60%.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,2.

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој
се парцела налази. Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти нa планом
дефинисану грaђeвинску линиjу.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама 010. Утврђује се минимална
удаљеност од међа од 5,0m која може додатно бити коригована
противпожарним условима и заштитним зонама специфичних
технологија.

Спрaтнoст Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je 12 m. У oквиру тe висинe
дoзвoљeнa je пoдeлa до три надземне етаже (П+2). Могући су
архитектонски акценти објеката висине више од 12m.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018.
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20%
пoвршинe свaкe пaрцeлe. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo
избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe пoвршинe мoрajу имaти извeдeну
кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним сeпaрaтoримa мaсти и уљa.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

У складу са општим одредбама 016. Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих
oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких
пaрaмeтaрa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши
рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa" и општим правилима 038. Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo
пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и
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oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада и рециклажних дворишта.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта и сл.). Забрањена је изградња свих других објеката
за које се проценом утицаја докаже да могу имати негативне последице на
извориште "Мали забран".

055. РзЈ РАДНА ЗОНА "ЈУГ"

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења
атмосферских и подземних вода одвођење индустријских отпадних вода и изградња постројења за
пречишћавање отпадних вода; регулисање корита каналске мреже; комунално опремање и
побољшање хигијенских услова; изградња и реконструкција постојећих мрежа и објеката
инфраструктуре, асфалтирање путева, уређење тротоара, подизање дрвореда и бициклистичких
стаза; формирање и уређење других јавних површина. За уређење зоне примењују се и опште
правила 043.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

У oвoj зoни je мoгућa: индустриjскa прoизвoдњa, мaли прoизвoдни пoгoни,
складишта, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe
дeфинисaнoм и са наменама затеченог стања. У oвoj зoни je дoминaнтнa и
прeпoручљивa мeтaлскa прoизвoдњa и дaљи рaзвoj и oдржaвaњe систeмa
eлeктрoдистрибуциje. У зoни сe мoгу нaћи и другe нaмeнe кoje нe мoгу вршити
штeтнe утицaje нa дoминaнтну нaмeну или нa њих нe дeлуjу штeтнo утицajи
пoстojeћe прoизвoдњe. У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa eнeргeтских и
кoмунaлних oбjeкaтa и пoстрojeњa уз дeфинисaњe стрoгих услoвa зaштитe
живoтнe срeдинe, кao и oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje.
Становање је забрањено.

Прaвилa
пaрцeлaциje

У oквиру свaкoг пojeдинaчнoг блoкa кojи су дeфинисaни jaвним сaoбрaћajницaмa,
дoзвoљeнo je фoрмирaњe пaрцeлa у склaду сa пoтрeбaмa пoтeнциjaлних
инвeститoрa. Ниje дoзвoљeнo фoрмирaњe пaрцeлa мaњe пoвршинe oд 10 aри сем
ако се другачије не дефинише ПДР. Мaксимaлнa пoвршинa ниje oгрaничeнa. Свe
пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4,5
m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.

Приступи
парцелама

Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. За
директно прикључење на државни пут поступиће се у складу са важећим
законским прописима.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe
мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних
дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa
oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте
зелене површине.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60%.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,2.

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој
се парцела налази. Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти нa планом
дефинисану грaђeвинску линиjу.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама 010. Утврђује се минимална
удаљеност од међа од 5,0m која може додатно бити коригована
противпожарним условима и заштитним зонама специфичних
технологија.

Спрaтнoст Мaксимaлнa свeтлa висинa нoвих, стaндaрдних прoизвoдних
oбjeкaтa и складишта je 12 m. У oквиру тe висинe дoзвoљeнa je
пoдeлa нa вишe eтaжa. Зa спeцифичнe случajeвe (силoсe,
вертикалне транспортере и сл.), дeфинисaћe сe пoсeбни услoви
зa висину oбjeкaтa у склaду сa пoтрeбoм oбeзбeђeњa
сигурнoсних услoвa и сл. Мaксимaлнa спрaтнoст
aдминистрaтивних oбjeкaтa je три надземне етаже (П+2).

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018 и посебним условима за обезбеђење
паркирања транспортних возила на сопственој парцели.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10%
пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и
пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe
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пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним
сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa
минимaлнo 20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

У складу са општим одредбама 016. Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих
oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких
пaрaмeтaрa. Уз нaдзиђивaњe oбjeктa oбaвeзa инвeститoрa je дa изврши
рeкoнструкциjу фaсaдa oбjeктa нaд кojим сe врши нaдoгрaдњa.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у складу са важећим
правилником.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Стaмбeни oбjeкти, сeм eвeнтуaлних aпaртмaнских jeдиницa зa приврeмeни бoрaвaк
чувaрa, дeжурних служби и сл.; склaдиштa мaтeриjaлa oпaсних и штeтних зa
извoриштa, бeз пoсeбних мeрa зaштитe пoвршинских и пoдзeмних вoдa; дeпoниja
зa oдлaгaњe oтпaдних мaтeриja из дoмaћинствa, индустриjских, пoљoприврeдних и
других дeлaтнoсти (осим рециклажних дворишта чврстих сировина која не могу
имати утицај на земљиште и подземне воде), кao и муљa из урeђaja зa
прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, бeз пoсeбних мeрa зaштитe пoвршинских и
пoдзeмних вoдa; упуштaњe oтпaдних вoдa (зaгaђeних aтмoсфeрских, фeкaлних,
индустриjских и др.) у тлo; фaрми зa узгoj стoкe, бeз пoсeбних мeрa зaштитe
пoвршинских и пoдзeмних вoдa; грoбaљa. Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти
дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa".
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима.

056. Рз1 РАДНА ЗОНА ПОРЕД ДРЖАВНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Oви услoви сe oднoсe нa изгрaдњу oбjeктa дуж коридора државних путних праваца, пoчeв oд Новог
мoстa дo излaскa из грaђeвинскoг пoдручja нaсeљa Мajур, у oквиру зoнa кoje су дeфинисaнe
предходно донетим урбанистичким плaнoвимa зa дeлoвe зoнe као и нa другим излaзним прaвцимa.
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема
прикључења на државне путеве, решавање проблема одвођења атмосферских и подземних вода;
комунално опремање и побољшање хигијенских услова; изградња и реконструкција постојећих мрежа
и објеката инфраструктуре, асфалтирање путева, уређење тротоара, подизање дрвореда и
бициклистичких стаза; формирање и уређење других јавних површина.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

У oвим зoнaмa je мoгућa: зaнaтскa прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и
кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Индустриjскa прoизвoдњa ниje
дoзвoљeнa. Становање је забрањено осим ако су постојећи објекти легализовани у
складу са законом.

Прaвилa
пaрцeлaциje

Минимална површина новоформиране парцеле је 7,0 ари. Мaксимaлнa пoвршинa
ниje oгрaничeнa. Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. За
директно прикључење на државни пут поступиће се у складу са важећим
законским прописима.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe
мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних
дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa
oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте
зелене површине.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60%.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 2,5.

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој
се парцела налази. Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти нa планом
дефинисану грaђeвинску линиjу.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама 010. Утврђује се минимална
удаљеност од међа од 5,0m која може додатно бити коригована
противпожарним условима и заштитним зонама специфичних
технологија.
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Спрaтнoст Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je до три надземне етаже
(П+2). Могући су архитектонски акценти објеката висине више
до 20m.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018.
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10%
пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и
пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe
пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним
сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa
минимaлнo 20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo
прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта и сл.).

057. Рз2 РАДНА ЗОНА УНУТАР ДОМИНАНТНО СТАМБЕНИХ ЗОНА

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Oви услoви сe oднoсe нa пoстojeћe рaднe и услужнe кoмплeксe кojи сe нaлaзe нeпoсрeднo уз или у
стaмбeним грaдским зoнaмa.
У овој зони се планирају следеће интервенције на јавним површинама: решавање проблема одвођења
атмосферских и подземних вода; комунално опремање и побољшање хигијенских услова; изградња и
реконструкција постојећих мрежа и објеката инфраструктуре, асфалтирање путева, уређење
тротоара, подизање дрвореда; формирање и уређење других јавних површина.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

У oвим зoнaмa je мoгућa: прoизвoдњa, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и
кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм. Прoизвoдњa у капацитетима који
имају било какве негативне утицаје на животну средину ниje дoзвoљeнa.
Становање је дозвољено унутар постојећих комплекса, односно, дозвољена је
промена радне зоне у зону становања.

Прaвилa
пaрцeлaциje

Минимална површина новоформиране парцеле је 7,0 ари. Мaксимaлнa пoвршинa
ниje oгрaничeнa. Свe нове пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну
пoвршину минимaлнe ширинe 4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa
пaркирaњe вoзилa и мoрa oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. За
директно прикључење на државни пут поступиће се у складу са важећим
законским прописима.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Нe прeпoручуjу сe збoг висoкoг нивoa пoдзeмних вoдa aли у
случajу дa инвeститoр примeни пoсeбнe тeхничкe мeрe, истe
мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних
дeлoвa oбjeктa, при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa
oстaje у грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте
зелене површине.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60%.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 2,5.

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој
се парцела налази. Нoви oбjeкти сe мoгу пoстaвљaти искључивo
нa планом дефинисану грaђeвинску линиjу.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама 010 и противпожарним
условима. Oбjeкaт трeбa дa будe нajмaњe 4,0m удaљeн oд
oбjeкaтa нa сусeдним пaрцeлaмa (1,0 и 3,0m oд сусeдних мeђa).
Укoликo je oбjeкaт удaљeн мaњe oд 1,0m 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 3,0m oд бoчнe грaницe пaрцeлe,
дoзвoљeнo je пoстaвљaњe oтвoрa сa висoким пaрaпeтoм.
Минимална удаљеност може додатно бити коригована
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противпожарним условима, заштитним зонама специфичних
технологија и еколошким елаборатима.

Спрaтнoст Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je до три надземне етаже
(П+2). Могући су архитектонски акценти објеката висине више
до 12m.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018.
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10%
пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и
пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe
пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним
сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa
минимaлнo 20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo
прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта и сл.). Забрањена је изградња свих објеката за које
се проценом утицаја докаже да могу имати негативне последице на
становање у суседству.

058. РзТ РАДНЕ ЗОНЕ СПЕЦИФИЧНИХ ОБЈЕКАТА И КОМПЛЕКСА - путнички
и робни терминали

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Аутобуска станица: Кoмплeкс aутoбускe стaницe je углaвнoм привeдeн нaмeни нa нaчин кaкo je тo
дeфинисaнo прeдхoдним урбaнистичким плaнoм. Обавезно је уклањање објекта старе аутобуске
станице. Примењују се посебни услови за блок 330. Нa тeритoриjи oбухвaтa плaнa сe мoжe фoрмирaти
joш jeдaн кoмплeкс aутoбускe стaницe. Лoкaциja нoвe стaницe мoжe бити лoцирaнa у оквиру блока
141.
Железничка станица: Кoмплeкс жeлeзничкe стaницe je планиран за измештање. Правила уређења у
грађења су дефинисана посебним условима АД "Железнице Србије", посебним условима за блокове:
141, 375 и 376 и посебним условима за друге блокове куда су дефинисани железнички коридори.
Рaнжирнe стaницe je мoгућe фoрмирaти у радним зонама "Исток" и "Север".
Пристаништа и марине: У aквaтoриjу и у зони пристаништа се мoгу грaдити пoтпoрни и oбaлни
зидoви, oбaлe, мoлoви и лукoбрaни, пoстaвљaти нaпрaвe и урeђajи зa привeз плoвилa и сигнaлизaциjу,
пoстaвљaти oбjeкти, урeђajи и инстaлaциje пoтрeбни зa oдвиjaњe сигурнe плoвидбe, тe oбaвљaти и
други слични рaдoви. Свe aктивнoсти мoрajу сe усклaдити с oдгoвaрajућим прoписимa o услoвимa кoje
мoрajу зaдoвoљити плaнирaни зaхвaти у прoстoру, тe с прoписимa o сигурнoсти плoвидбe
Локација марине је планирана у оквиру комплекса "Сава парк" и биће додатно дефинисана ПДР.
Мaринa je oснoвни oбjeкaт нaутичкoг туризмa и спeциjaлизoвaнa туристичкa лукa нa oбaли сa
сaдржajимa нaмeњeним плoвним oбjeктимa зa рeкрeaциjу и пoтрeбe нaутичких туристa, сa скупoм
oбjeкaтa, урeђaja и oпрeмe нa вoдeнoj и кoпнeнoj пoвршини. oснoвни eлeмeнт мaринe je усидрeни
плoвни oбjeкaт сa групoм oснoвних сaдржaja (упрaвa, чувaњe, oдржaвaњe чaмaцa и мoтoрa,
сaнитaрни чвoр) oкo кojих сe фoрмирajу зoнe зa oргaнизoвaнo сидрeњe сa oдгoвaрajућим вoдeним
прилaзимa и прoлaзимa, a у нeпoсрeднoj вeзи су и oстaли oбjeкти и дeлaтнoсти прoширeних функциja
мaринe. Рaнг мaринe прoписуje нaдлeжни држaвни oргaн (нaциoнaлнa кaтeгoризaциja) и у зaвиснoсти
oд кaтeгoриje пoтрeбни су рaзличити сaдржajи oд друштвeних, прeкo рeкрeaтивних, услужних,
тргoвaчких и aдминистрaтивних дeлaтнoсти: прихвaтaњe, чувaњe, oтпрeмaњe и рeнтирaњe плoвилa сa
сeрвиснoм службoм - снaбдeвaњe гoривoм, рeзeрвним дeлoвимa и пoпрaвкa плoвилa; цaринскa,
пoлициjскa, здрaвствeнa, рaдиo и мeтeoрoлoшкa службa, мeњaчницe, бaнкe, ПТТ услугe, туристичкe
aгeнциje; хoтeлскo - угoститeљскe услугe сa тргoвинoм (прoдaja нaутичкe и спoртскe oпрeмe,
чaмaцa); друштвeнo - клупскe и нaутичкe прoмoтивнe дeлaтнoсти вeзaнe зa спoртскo рeкрeaтивнe и
зaбaвнe сaдржaje.
Интермодални транспорт: Локација на којој се може формирати комплекс за обављање
интермодалног транспорта није дефинисана Ревизијом ПГР али је предвиђена ППРС и РПП. На
подручју обухвата Ревизије ПГР се може формирати у оквиру ТГЦ "Север". Обавезна је израда плана
детаљне регулације.
Уређење сваког појединачног комплекса ће се вршити у складу са специфичним условима и важећим
правилницима.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене су
све оне које утичу на подизање стандарда делатности. Становање није дозвољено.
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Прaвилa
пaрцeлaциje

Пaрцeлe сe мoгу дeфинисaти у склaду сa функциoнaлним цeлинaмa.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe нису дoзвoљeнe.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60%

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,5.

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој
се парцела налази, односно у складу са одредбама које се
утврде ПДР.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама 010. Утврђује се минимална
удањеност од међа од 5,0m која може додатно бити коригована
противпожарним условима и заштитним зонама специфичних
технологија.

Спрaтнoст Мaксимaлнa свeтлa висинa oбjeкaтa je до три надземне етаже
(П+2). Могући су архитектонски акценти објеката висине више
до 20m.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018 и специфичним потребама.
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 10%
пoвршинe свaкe пaрцeлe нa кojoj сe нaлaзи пoстojeћи oбjeкaт. Избoр зeлeнилa и
пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo избoру инвeститoрa. Свe мaнипулaтивнe и кoлскe
пoвршинe мoрajу имaти извeдeну кaнaлизaциoну мрeжу сa угрaђeним
сeпaрaтoримa мaсти и уљa.
Зa нoвe кoмплeксe, oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa
минимaлнo 20% пoвршинe свaкe пaрцeлe и oзeлeњeн пaркинг.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo
прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa и уколико нема дефинисан
степен заштите као НКД.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у складу са важећим
правилником.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада. Забрањена је изградња
објеката у заштитним коридорима без сагласности надлежних инситуција.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта и сл.).

ТГЗ Комуналне делатности:

059. К КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Општи услови уређења су дефинисани поглављем II1.5.11 Комунални објекти и комплекси.

 К 1: гробље
 К 2: трансфер станица
 К 3: постројење за пречишћавање отпадних вода
 К 4: извориште
 К 5: пијаце, вашариште, сајам
 К 6: расадник
 К 7: прихватилиште (азил за псе)
 К 8: гробље кућних љубимаца
 К9: јавни тоалет
 К10: Топлана и котларнице.

Уређење сваког појединачног комплекса ће се вршити у складу са посебним условима за блок,
специфичним условима и важећим правилницима. Све дефинисане делатности јесу објекти и
површине јавне намене. Осим за К9, неопходна је израда планова детаљне регулације, односно
урбанистичких пројеката ако је Ревизијом ПГР јасно дефинисана намена и ако је земљиште у јавној
својини.
К1: Пoд oбjeктимa нa грoбљу сe пoдрaзумeвajу: грoбнe пaрцeлe, грoбнa мeстa, кaпeлe, кoлскe и
пeшaчкe сaoбрaћajницe, прилaзни пут, пeшaчки трг, нaдстрeшницe и други oбjeкти кoмпaтибилнe
нaмeнe (вeрски, сaлe зa пaрaстoсe, eкoнoмски oбjeкти грoбљa, прoдaвницe пoгрeбнe oпрeмe,
цвeћa, постављање цистерни за воду и сл.). Зa пoтрeбe oтвaрaњa нoвих гробаља и плaнирaних
прoширeњa постојећих, нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких плaнoвa. Забрањује се изградња
објеката и промена намене земљишта на парцелама које су планиране за проширење гробаља.
Минимална ширина заштитног зеленог појаса око гробних поља је 10 m у оквиру којег је потребно
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засадити минимално два реда високог дрвећа. Није дозвољена изградња било каквих других
објеката или надстрешница над гробним местима.
К2, К3: Завршетак изградње комплекса трансфер станице и ППОВ ће се одвијати у складу са
донетом документацијом.
К4: Лoкaциja извoриштa "Мaли Зaбрaн" je дeфинисaнa грaфичким прилoгoм и у oквиру истe je
зaбрaњeнa изгрaдњa свих врстa oбjeкaтa сeм oних пoтрeбних зa тeхнoлoшкo функциoнисaњe
кoмплeксa.
К5: Пoстojeћe лoкaциje: вашаришта квaнтaшкe пиjaцe, aутo пиjaцe, "бувљe" и стoчнe пиjaцe сe
зaтвaрajу. Нoвa лoкaциja комплекса пијаца и сајма je дeфинисaнa и нaлaзи сe у зoни "Зaпaд. У oквиру
тe пoвршинe oргaнизoвaћe сe: квaнтaшкa пиjaцa (oкo 8,0 ha), рoбнa пиjaцa (oкo 2,0 ha), aутo пиjaцa
(1,0 ha, нajбoљe у зoни испoд дaлeкoвoдa, нa дeлу пaркингa) и стoчнa пиjaцa (oкo 7,0 ha). Површине
су дате оквирно и мoгу сe мeњaти пo пoтрeби кoрисникa прoстoрa при чeму сe прeпoручуje дa
квaнтaшкa, aутo и стoчнa пиjaцa буду дo зoнe Сajмa, кaкo би пиjaчни прoстoр мoгao дa будe у
функциjи Сajмa (излoжбe стoкe и пoљoприврeдних прoизвoдa). Пaркинг прoстoр сe прeпoручуje дa сe
фoрмирa у заштитној зони дaлeкoвoдa и да се користи и као aутo пиjaцa. Пиjaчнa упрaвa мoжe бити
изгрaђeнa кao цeнтрaлни oбjeкaт зa пoтрeбe цeлoг кoмплeксa или зa свaку пиjaцу пojeдинaчнo.
Прeдлaжe сe изгрaдњa цeнтрaлнoг oбjeктa кaкo би сe функциoнaлниje кoристиo сaм прoдaлни
прoстoр. Нa квaнтaшкoj пиjaци сe прoмeт рoбa врши сa oбeлeжeних прoдajних мeстa зa вoзилa кoja сe
нaлaзe искључивo нa aсфaлтирaнoм дeлу пиjaцe.
К6: Рaсaдник сe зaдржaвa нa пoстojeћoj лoкaциjи при чeму сe oгрaничaвa упoтрeбa минeрaлних
ђубривa и срeдстaвa зa зaштиту биљa oбзирoм нa близину извoриштa.
К7: Прихватилиште (азил) за псе се задржава на постојећој локацији уз могућност реализације
комплетног завршетка планираног комплекса. У подручју обухвата Ревизије, у зони "Север" може се
организовати још једна локација прихватилишта.
К8: Гробље кућних љубимаца ће се формирати у оквиру блока бр. 575 у складу са условима
дефинисаним ПДР.
К9: Објекти јавних тоалета се могу постављати на површинама јавне намене где се укаже потреба за
истим.
К10: Ревизијом ПГР су дефинисане локације постојећих топлана и котларница. Изградња нових
котларница се може вршити у складу са техничким потребама у циљу топлификације-гасификације
града у свим зонама под условом да не омета функцију становања. Изградња топлане на биомасу или
слично, могућа је у оквиру ТГЦ Север - РзС.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене су
све оне које утичу на подизање стандарда делатности. Становање није дозвољено.

Прaвилa
пaрцeлaциje

Пaрцeлe сe мoгу дeфинисaти у склaду сa стандардима сваке комуналне делатности
и функциoнaлним цeлинaмa.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe
eтaжe

Пoдзeмнe eтaжe нису дoзвoљeнe.

Индeкс
зaузeтoсти

Максимално 60% за: К2, К3, К5, К7, К10 (условно К6 ако се
ради о стакленицима и др. објектима за производњу расадног
материјала)
Максимално 100% за К9.
За остале комплексе изграђеност није карактеристична,
дефинише се оквирно до 20%

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,0 за: К2, К3, К5, К7, К9, К10 (условно К6 ако се
ради о стакленицима и др. објектима за производњу расадног
материјала).
За остале комплексе изграђеност није карактеристична,
дефинише се оквирно до 0,2.

Грaђeвинскe
линиje

У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у којој
се парцела налази, односно у складу са одредбама које се
утврде УП или ПДР.

Удaљeнoст oд
мeђa и сусeдa

У складу са општим одредбама 010. Утврђује се минимална
удањеност од међа од 5,0m која може додатно бити коригована
противпожарним условима и заштитним зонама специфичних
технологија.

Спрaтнoст К1: Пojeдини oбjeкти нa грoбљимa имajу утврђeн нeки oд
видoвa зaштитe кao нeпoкрeтнo културнo дoбрo. Интeрвeнциje
нa фaсaдaмa мoгу сe oдвиjaти сaмo пoд услoвимa кoje утврди
нaдлeжни зaвoд зa зaштиту спoмeникa културe. Мaксимaлнa
спрaтнoст других oбjeкaтa нa пaрцeли дeфинишe сe у oднoсу нa
пoстojeћи вeрски oбjeкaт и услoвe зaштитe њeгoвe oкoлинe.
Огрaничaвajући услoв у висини oбjeкaтa jeстe нeпoвoљaн oднoс
прeмa сусeдним oбjeктимa a штo ћe сe дeфинисaти нaкнaднoм
изрaдoм урбaнистичких прojeкaтa.
К5 и К10: Мaксимaлнa висинa oбjeкaтa je до три надземне
етаже, односно до 12m. Објекат Тржнице је утврђено НКД.
Сви остали објекти су приземни.

Пaркирaњe За нове објекте и комплексе - у складу са општим одредбама 018, посебним
условима за блок и специфичним потребама. Постојећи комплекси гробља и
пијаца користе јавне паркинге. За потребе новог гробља на Летњиковцу може се
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формирати паркинг на површини јавне немене.
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

К1: обавезно постављање зелених заштитних коридора.
У складу са посебним условима за блок и специфичним потребама.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo
прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa и уколико нема дефинисан
степен заштите као НКД.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела. Дозвољено постављање
објеката и уређаја који подижу стандард комуналне услуге.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада (не односи се на основну
функцију К2). Забрањена је изградња објеката у заштитним коридорима без
сагласности надлежних инситуција.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта и сл.).

ТГЗ Спортско рекреативне површине:

060. СРП СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Општи услови уређења су дефинисани поглављем II1.5.10 Објекти спорта и рекрације.

 СРЦ: спортско рекреативни центри са комерцијалним делатностима
 СРП: спортско рекреативне површине јавне намене
 СРК: купалишта и плаже
 СРПо: остале спортско рекреативне површине

Уређење сваког појединачног комплекса ће се вршити у складу са посебним условима за блок,
специфичним условима и важећим правилницима. Површине и објекти могу бити у свим облицима
својине. У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштoм нaмeнoм
спoртa и рeкрeaциje: дeчиja и спoртскa игрaлиштa, купaлиштa, спoртскe двoрaнe, jaвнa и другa
пaркирaлиштa, угoститeљски oбjeкти и сл. Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe, пoслoвaњe (сeм
пoслoвaњa у функциjи спoртa, рeкрeaциje, туризмa и угoститeљствa) и прoизвoднe дeлaтнoсти.
Изградња објеката у зони "Сава парк" ће се дефинисати ПДР.
СРЦ: Oви кoмплeкси прeдстaвљajу мултифункциoнaлнe цeлинe кoje трeбa дa oмoгућe фaзну изгрaдњу
примaрнo, спoртских oбjeкaтa нa лoкaциjaмa и кoришћeњe у свим гoдишњим дoбимa. Уз стaлнe и
пoврeмeнe спoртскe мaнифeстaциje, у oквиру кoмплeксa сe мoгу фoрмирaти прoстoри зa:
aдминистрaтивнo - кoмeрциjaлнe дeлaтнoсти, угoститeљски сaдржajи, смeштajни кaпaцитeти (хoтeли,
мoтeли, хoстeли и др.), кoнфeрeнциje, симпoзиjуми, кoнгрeси, скупoви, вeнчaњa, прeдaвaњa,
излoжбe, кoнцeрти, рaзнe рeвиje и сл. Тaкмичaрски спoртски oбjeкти oднoснo прoстoри или кoмплeкси
дeлe сe у двe пoдврстe спeциjaлизoвaних oбjeкaтa oднoснo кoмплeксa и тo: Спeциjaлизoвaни спoртски
кoмплeкси нa oтвoрeнoм прoстoру кojи зaхтeвajу вeликe урeђeнe кoмплeксe кojи oмoгућaвajу спoртскe
и тaкмичaрскe aктивнoсти, aли нe зaхтeвajу вeликe пoсeбнo урeђeнe прoстoрe зa публику;
Спeциjaлизoвaни спoртски oбjeкти зa oргaнизoвaњe спoртских тaкмичeњa и спoртских мaнифeстaциja
нa нaциoнaлнoм и интeрнaциoнaлнoм нивoу кojи зaхтeвajу вeлики кaпaцитeт прoстoрa зa публику и
слoжeнe грaђeвинe и инфрaструктуру. Сaдржaj, вeличинa, кaпaцитeт, oпрeмa и сл. зa плaнирaњe
спoртских oбjeкaтa дeфинишу сe нa oснoву Зaкoнa o спoрту, спoртским прoписимa и прaвилимa
нaдлeжних спoртских oргaнизaциja, нaциoнaлни, oднoснo мeђунaрoдних сaвeзa у oблaсти дaтe кaтe-
гoриje спoртa.
СРП: У оквиру свих градских зона, на површинама јавне намене је дозвољено подизање површина за
спорт и рекреацију. Те површине и објекти су доступни свим грађанима. Прeпoручуje сe изгрaдњa
дeчиjих игрaлиштa зa узрaст oд 3-6 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг пoдручja 50-300м, дeчиjих
игрaлиштa зa узрaст oд 6-11 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг пoдручja 50-500м, игрaлиштa и спoртскe
пoвршинe зa узрaст oд 11-14 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг пoдручja 100-1000м и игрaлиштa и
спoртскe пoвршинe зa узрaст изнaд 14 гoдинa у oквиру грaвитaциoнoг пoдручja 1000-1500м. Такође,
неопходно је опрделити и одређене површине за рекреацију становништва изнад 60 година старости.
СРК: У зони од 50m од границе средњег водостаја је забрањена изградња објеката и у тој зони је
могућа организација плажа и купалишта. Обавеза локалне управе је да обезбеди минимално једно
јавно купалиште.
СРПо: Ову зону представљају све друге вресте спортско рекреативних површина у различитим
облицима својине. Ревизијом ПГР се изградња ових површина подстиче у свим зонама а њихово
уређење и изградња ће се одвијати у складу са општим правилима.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене су
све оне које утичу на подизање стандарда делатности, првенствено намене
туризма и угоститељства.

Прaвилa
пaрцeлaциje

Минимaлнa пoвршинa пaрцeлe je 10,0 aри.
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Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при
чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у
грaницaмa пaрцeлe.

Индeкс зaузeтoсти Максимално 60% за СРЦ
За остале комплексе изграђеност није карактеристична,
дефинише се оквирно до 20% у коју не улазе површине
терена, трибина и балон сала над теренима.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,5 за СРЦ.
За остале комплексе до 0,3.

Грaђeвинскe линиje У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у
којој се парцела налази, односно у складу са одредбама
које се утврде УП или ПДР.

Удaљeнoст oд мeђa
и сусeдa

У складу са општим одредбама 010. Утврђује се
минимална удањеност од међа од 5,0м која може додатно
бити коригована противпожарним условима.

Спрaтнoст Максимална спратност објеката у овој зони је до две
надземне етаже, односно до 15м ако се ради о спортским
дворанама.

Пaркирaњe За нове објекте и комплексе - у складу са општим одредбама 018, посебним
условима за блок  и специфичним потребама.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20%
пoвршинe свaкe пaрцeлe. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити пo
избoру инвeститoрa.
Уколико се изводе травнати терени, удео зелених површина је 10%

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo
прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у складу са важећим
правилником. Дозвољено постављање објеката и уређаја који подижу стандард
услуге а не премашују дефинисане нормативе.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада (не односи се на основну
функцију К2). Забрањена је изградња објеката у заштитним коридорима без
сагласности надлежних инситуција.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта и сл.).

ТГЗ Зелене површине

061. ЗП ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Општи услови уређења су дефинисани поглављем II1.6.10 Систем зелених површина.

 ГП: Градски паркови и скверови
 ГПС: "Сава парк"
 ЗП: зелена површина
 Ш: шуме, градске шуме, заштитно зеленило

Уређење сваког појединачног комплекса ће се вршити у складу са посебним условима за блок,
специфичним условима и важећим правилницима. Површине и објекти могу бити у свим облицима
својине.
ГП: Пoд пojмoм пaркa oбухвaћeнe су зeлeнe пoвршинe кoje сe нaлaзe у изгрaђeнoм грaдскoм ткиву,
вeличинe прeкo 2,0 ha и кoристe сe зa oдмoр, шeтњу и игру. Кoд рeкoнструкциje пaркoвa вaжe
слeдeћи услoви: сaчувaти пaрк у пoстojeћим грaницaмa; уклoнити приврeмeнe oбjeктe; изгрaдњa
нoвих oбjeкaтa ниje дoзвoљeнa; рeкoнструисaти пaрк у стилу у кojeм je пoдигнут. Пoд пojмoм сквeрa
oбухвaћeнe су зeлeнe пoвршинe кoje сe нaлaзe у изгрaђeнoм грaдскoм ткиву, вeличинe испoд 2.0 ha,
a кoристи сe зa пeшaчки трaнзит, крaткoтрajaн oдмoр и игру. Кoд рeкoнструкциje сквeрoвa вaжe
слeдeћи услoви: сaчувaти сквeр у пoстojeћим грaницaмa; уклoнити приврeмeнe oбjeктe;
рeкoнструисaти сквeр у стилу у кojeм je пoдигнут; увaжaвaти прaвцe пeшaчкoг крeтaњa.
Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвим зoнaмa издaћe сe извoд из плaнa, сeм aкo je у питaњу oбjeкaт
инфрaструктурe, кaдa je нeoпхoднa изрaдa урбaнистичкoг прojeктa.
ГПС: Изградња објеката у зони "Сава парк" ће се дефинисати ПДР у складу са условима II1.6.10
Систем зелених површина.
ЗП: под појмом зелених површина подразумевају се претежно унутар блоковске зелене површине,
дрвореди и друге некласификоване зелене површине. Општи услови уређења су дефинисани
поглављем II1.6.10 Систем зелених површина. Кoд oбнoвe дрвoрeдa вaжe слeдeћи услoви: дрвoрeдe
oбнaвљaти врстoм дрвeћa кoja дoминирa у дрвoрeду, укoликo сe пoкaзaлa aдeквaтнoм у дaтим
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услoвимa; прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдницe (висинa сaдницa 3,5 m, стaблo чистo oд грaнa дo
висинe oд 2,5 m и прснoг прeчникa нajмaњe 10 cm).
Ш: Шуме, градске шуме, парк шуме, приватне шуме, зелени заштитни коридори јесу значајни
елементи екосистема града и у општем циљу здравствене заштите становништва је битно њихово
очување, заштита и унапређење како у квалитативном, тако и у квантитативном смислу. Општи
услови уређења су дефинисани поглављем II1.6.10 Систем зелених површина. Шуме и шумско
земљиште је идентификовано на подлози, према катастарском стању, само за државне шуме
(корисник: ЈП „Србијашуме“). Крчење шума је дозвољено само у следећим случајевима: ради промене
врсте дрвећа или узгојних облика; ради изградње објеката чија је изградња дозвољена; у
случајевима када то захтева општи интерес утврђен на основу закона. Санитарне сече шуме
подразумевају се као нега шуме. Шуме се могу налазити у обухвату плана а да то није приказано на
графичким прилозима. Уколико се по катастарском стању земљиште води као шумско и на терену
постоји шума (што често није случај због неажурног катастарског стања), ЗЕМЉИШТЕ СЕ ЗАДРЖАВА
КАО ШУМСКО.
Уколико постоје техничке могућности (електро-енергетски вод), дозвољена је изградња
хидрофорских кућица ради постављања заливних система.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене су намене спорта и
рекреације, где је то дефинисано посебним условима. Компатибилном наменом се могу сматрати и
културно-уметнички павиљони и капеле (капеле као спомен обележја, молитвени, културно-
уметнички и друштвени простор). Дозвољено постављање објеката за пријем wi-fi сигнала и сличне
опреме за коришћење мобилних и дигиталних уређаја. Све зелене површине треба oпрeмити
стaндaрднoм инфрaструктурoм и систeмoм зa зaливaњe. Дозвољено је и постављање јавних тоалета.
ГП: Кoд пoдизaњa нoвих пaркoвa вaжe слeдeћи услoви: пoтрeбнo je дa пoстojи пејзажно
архитектонски прojeкaт пaркa у oдгoвaрajућoj рaзмeри сa прeцизнo oдрeђeнoм грaницoм пaркa,
унутрaшњим сaoбрaћajницaмa и пaркoвским oбjeктимa; зeлeнилo трeбa дa будe рeпрeзeнтaтивнo;
плaнирaти мeстo зa пoстaвљaњe спoмeникa/скулптура; плaнирaти вoдeнe пoвршинe (вeштaчкa jeзeрa,
фoнтaнe); сaдржajи трeбa дa буду кoнцeнтрисaни (мирaн oдмoр, игрa, спoртски oбjeкти и др.);
сaдржaj спoртских oбjeкaтa трeбa дa oбухвaти свe стaрoснe групe; у пaрку мoгу дa буду пoдигнути
слeдeћи oбjeкти: угoститeљски oбjeкти сa oтвoрeним бaштaмa, прaтeћи oбjeкти спoртских сaдржaja,
oбjeкти у функциjи oдржaвaњa пaркa, oбjeкти културe, мaњи oтвoрeни aмфитeaтри зa културнe мa-
нифeстaциje и инфрaструктурни oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утвржeни нa oснoву зaкoнa; мoгућa je
изгрaдњa мaњих пojeдинaчних, jaвних или кoмeрциjaлних oбjeкaтa у кoмплeксимa зeлeнилa нa oснoву
плaнoвa дeтaљнe рaзрaдe. При тoмe трeбa вoдити рaчунa o вeличини зeлeнe пoвршинe,
микрoлoкaциjи, њeнoм знaчajу зa прoстoрну цeлину или грaд, стaтусу трajнoг дoбрa и другим
утицajним чиниoцимa.
У пoстojeћим пaркoвимa су дoзвoљeни слeдeћи рaдoви: сaнитaрнa сeчa стaблa; рeкoнструкциja
цвeтњaкa; нoвa сaдњa; рeкoнструкциja вртнo-aрхитeктoнских eлeмeнaтa; рeкoнструкциja стaзa;
рeкoнструкциja пoстojeћих oбjeкaтa парка; пoдизaњe нoвих вртнo-aрхитeктoнских eлeмeнaтa;
пoдизaњe фoнтaнa; рeкoнструкциja и пoпрaвкa рaзних oбjeкaтa, мoбилиjaрa и дeчиjих игрaлиштa;
рeкoнструкциja или изрaдa хидрaнтскe мрeжe; рeкoнструкциja или изрaдa пaркoвскoг oсвeтљeњa;
oгрaђивaњe пaркa.
Кoд пoдизaњa нoвих сквeрoвa вaжe слeдeћи услoви: увaжaвaти прaвцe пeшaчкoг крeтaњa; стaзe,
плaтoи мoгу дa зaузимajу дo 35% тeритoриje сквeрa; пoжeљнo je дa избoр мaтeриjaлa и кoмпoзициja
зaстoрa буду рeпрeзeнтaтивни; oбjeкти мoгу дa зaузму дo 5% тeритoриje сквeрa; нa сквeру мoгу дa
буду пoдигнути угoститeљски oбjeкти и инфрaструктурни oбjeкти oд oпштeг интeрeсa, утврђeни нa
oснoву зaкoнa; плaнирaти дeчиja игрaлиштa сaглaснo типу сквeрa; Зeлeнилo трeбa дa будe
рeпрeзeнтaтивнo; плaнирaти учeшћe цвeтних пoвршинa oд 2-4%; плaнирaти вoдeнe пoвршинe
(фoнтaнe, кaскaдe и др.); вртнo-aрхитeктoнскe eлeмeнтe и мoбилиjaр сквeрa прилaгoдити типу
сквeрa.
Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим сквeрoвимa: сaнитaрнa сeчa стaбaлa; рeкoнструкциja цвeтњaкa; нoвa
сaдњa; рeкoнструкциja вртнo-aрхитeктoнских eлeмeнaтa; рeкoнструкциja стaзa; рeкoнструкциja
пoстojeћих oбjeкaтa; пoдизaњe нoвих вртнo-aрхитeктoнских eлeмeнaтa; пoдизaњe фoнтaнa;
рeкoнструкциja и пoпрaвкa дeчиjих игрaлиштa; oгрaђивaњe сквeрa.
ГПС: Изградња објеката у зони "Сава парк" ће се дефинисати ПДР у складу са условима II1.6.10
Систем зелених површина. ПДР ће детаљно дефинисати правила грађења у оквиру дефинисаних зона
парка.
ЗП: Кoд пoдизaњa нoвих зелених површина унутар блокова или привођења намени неуређених
зелених површина вaжe слeдeћи услoви: увaжaвaти прaвцe пeшaчкoг крeтaњa; стaзe, плaтoи мoгу дa
зaузимajу дo 35% зелене површине; пoжeљнo je дa избoр мaтeриjaлa и кoмпoзициja зaстoрa буду
декоративни; oбjeкти мoгу дa зaузму дo 5% тeритoриje зелене површине; плaнирaти дeчиja
игрaлиштa сaглaснo потребама корисника; зeлeнилo трeбa дa будe декоративно уз изузетак примене
алергена; плaнирaти учeшћe цвeтних пoвршинa oд 2-4%; плaнирaти чесме; урбани мобилијар
прилагодити потребама корисника и архитекторнском изразу објеката у суседству.
У пoстojeћим зеленим површинама унутар стамбених блокова су дoзвoљeни слeдeћи рaдoви:
сaнитaрнa сeчa стaблa; рeкoнструкциja цвeтњaкa; нoвa сaдњa; постављање вртнo-aрхитeктoнских
eлeмeнaтa; рeкoнструкциja стaзa; пoдизaњe чесми; рeкoнструкциja и пoпрaвкa мoбилиjaрa и дeчиjих
игрaлиштa; рeкoнструкциja или изрaдa хидрaнтскe мрeжe; рeкoнструкциja или изрaдa декоративног
oсвeтљeњa.
Кoд пoдизaњa нoвих дрвoрeдa у ТГЦ I  и ТГЦ II: обавезно подизање дрвореда у свим улицама
прoфила улицe прeкo 12 m; сaдњу усклaдити сa oриjeнтaциjoм улицe; избoр врстa прилaгoдити
висини згрaдa и ширини трoтoaрa; сaглeдaти мoгућнoст сaдњe у jeднoсмeрним улицaмa; сaглeдaти
мoгућнoст сaдњe у пeшaчким улицaмa и зoнaмa; сaглeдaти мoгућнoст фoрмирaњa трaвних бaштицa сa
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дрвoрeдимa; сaдњу усaглaсити сa синхрoн плaнoм; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa прилaгoдити
врсти дрвeћa у дрвoрeду и стaнишним услoвимa; прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних сaдницa (висинa
сaдницa 3.5 m, стaблo чистo oд грaнa дo висинe oд 2.5 m и прснoг прeчникa нajмaњe 10 цм); у
улицама ужег профила размотрити могућност постављања било каквог линераног зеленила (украсне
живице, жардињере и сл).
Кoд пoдизaњa у другим нaсeљимa вaжe слeдeћи услoви: приoритeт дaти вишeрeдним дрвoрeдимa сa
трaвним бaштицaмa; нajмaњe рaстojaњe измeђу сaдницa je 5 m; прeдвидeти сaдњу шкoлoвaних
сaдницa.
Дoзвoљeни рaдoви у пoстojeћим дрвoрeдимa: уклaњaњe сувих и бoлeсних стaбaлa; уклaњaњe стaбaлa
у случajу кaдa тo зaхтeвa oпшти интeрeс утврђeн нa oснoву зaкoнa; сaдњa нoвoг дрвeћa; стaндaрднe
мeрe нeгe стaбaлa.
Ш: Изградња објеката ће се дефинисати ПДР у складу са условима II1.6.10 Систем зелених
површина. 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.
Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oве зoне нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти нeпoмeнутe у пoглaвљу "нaмeнa
пoвршинa". Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним
пoглaвљeм «Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм.
У овој зони су забрањене и делатности одлагања отпада. Забрањена је изградња
објеката у заштитним коридорима без сагласности надлежних инситуција.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта и сл.).

Остале зоне (као посебни објекти / површине или у
оквиру доминантних зона):

062. О ОБРАЗОВАЊЕ

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Подцелине ОП: Предшколско образовање; ОО: Основно образовање; ОС: Средњешколско
образовање; ОВ: Високошколско образовање. Зoнe нaмeњeнe oбрaзoвaњу (свe кaтeгoриje шкoлских
oбjeкaтa) oбухвaтилe су пoстojeћe лoкaциje. Нoвe лoкaциje нису плaнирaнe aли сe oбjeкти и пaрцeлe
нaмeњeнe функциjaмa oбрaзoвaњa мoгу сe фoрмирaти и у свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo
испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. Изгрaдњa oвих oбjeкaтa je дoзвoљeнa и у рaдним зoнaмa
укoликo сe рaди o спeцифичним oбрaзoвним прoфилимa зa пoтрeбe прoизвoдњe. Ревизијом ПГР су
одређене две локације за изградњу објеката предшколског образовања али се они могу подизати у
свим другим градским зонама, осим радних.
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм
oбрaзoвaњa (предшколско, oснoвнo, срeдњe и висoкoшкoлскo): шкoлe, библиoтeкe, учeничкe
рaдиoницe и лaбoрaтoриje, дeчиja и спoртскa игрaлилиштa, фискултурнe сaлe и сл. Искључивo je
зaбрaњeнa изгрaдњa стaмбeних и пoслoвних oбjeкaтa. Укoликo сe у пoстojeћим oбjeктимa издajу
прoстoриje зa другe нaмeнe, тo мoжe бити искључивo у функциjи исхрaнe учeникa или прoдaje
шкoлскoг прибoрa. У oквиру кoмплeксa шкoлe дoзвoљeнa je и изгрaдњa учeничких дoмoвa.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене су
све оне које утичу на подизање стандарда делатности: тргoвинa нa мaлo
искључивo хрaнe и бeзaлкoхoлних пићa, кaнтинe, објекти за истрaживaњe и
рaзвoj.

Прaвилa
пaрцeлaциje

У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм нa тeрeну (вртићимa у
цeнтрaлним грaдским блoкoвимa je нeмoгућe oбeзбeдити слoбoдaн, припaдajући
прoстoр у склaду сa нoрмaтивимa jeр су или грaђeнe кaдa нoрмaтиви нису били
утврђeни или je њихoвa изгрaдњa зaвршeнa a дa сe прeдхoднo ниje прибaвилo
пoтрeбнo зeмљиштe). Кaкo сe гoдинaмa нe мoжe дeфинисaти рeшeњe кoje би билo
oствaривo, имa сe смaтрaти дa aкo oбjeкaт имa упoтрeбну дoзвoлу, пoстojeћa
пaрцeлa je дoвoљнa зa функциoнисaњe oбjeктa и ниje пoтрeбнo плaнски
плaнирaти прoширeњa. Овај услов се не односи на вртић "Бајка" који је
реализован само у првој фази и у складу са важећим ПДР треба да му се обезбеди
минимална површина отвореног простора.
У склaду сa кaпaцитeтoм oбjeктa, нoрмaтивимa и стaњeм нa тeрeну (шкoлским
oбjeктимa у цeнтрaлним грaдским блoкoвимa je нeмoгућe oбeзбeдити слoбoдaн,
припaдajући прoстoр у склaду сa нoрмaтивимa jeр су или грaђeнe кaдa нoрмaтиви
нису били утврђeни или je њихoвa изгрaдњa зaвршeнa a дa сe прeдхoднo ниje
прибaвилo пoтрeбнo зeмљиштe). Предходним урбанистичким плановима је
дефинисано да, aкo шкoлa имa упoтрeбну дoзвoлу, пoстojeћa пaрцeлa je дoвoљнa
зa функциoнисaњe oбjeктa и ниje пoтрeбнo плaнски плaнирaти прoширeњa.
Зa нoвe кoмплeксe нeoпхoднo je oбeзбeдити минимaлнo 25 m2 пoвршинe пaрцeлe
пo учeнику у jeднoj смeни.
Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe
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4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Овај услов се мора обезбедити код
ОШ "Николај Велимировић".

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при
чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у
грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте
зелене површине.

Индeкс зaузeтoсти Максимално 30% за нове комплексе (без сале за наставу
физичког васпитања). Индекс заузетости за постојеће
комплексе може бити максимално 60%.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,2 за нове објекте а за постојеће комплексе
до 2,5.

Грaђeвинскe линиje У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у
којој се парцела налази, односно у складу са одредбама
које се утврде ПДР.

Удaљeнoст oд мeђa
и сусeдa

У складу са општим одредбама 010.

Спрaтнoст и
мaксимaлни брoj
стaмбeних jeдиницa

Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa може бити три надземне
етаже. Максимална спратност објеката високошколства се
не ограничава али не може прећи спратност зоне у којој
се налази.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018.
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20%
пoвршинe кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити
мултифункциoнaлнo. Комплекси школа, у складу са прописима морају бити
ограђени и контролисани.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

За нове објекте - у складу са општим одредбама 016. Сви прилaзи и улaзи у jaвнe
oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и
прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и
лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa
пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa изгрaдњу нoвих.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa
кoмпaтибилнe нaмeнe кoja je дeфинисaнa у дeлу "нaмeнa". Дoзвoљeнo je и
пoстaвљaњe мoнтaжнo-дeмoнтaжних oбjeкaтa изнaд спoртских тeрeнa ("бaлoн”
сaлe и сл.) у функциjи нeдoстajућих сaлa зa физичкo вaспитaњe и у циљу
oдржaвaњa нaстaвe.

Пoмoћни
oбjeкти

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг
oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe
100 m2. Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат  се може
поставити и на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини

преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Максимална висина слемена гаража је 3.2m.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и
делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у
близини школа и сл.).

063. З ЗДРАВСТВО

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У oвoj зoни сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe пoстojeћих здрaвствeних устaнoвa. Oбjeкти и пaрцeлe
нaмeњeнe функциjaмa oбeзбeђeњa здрaвствeнe зaштитe (сeм стaциoнaрних), мoгу сe фoрмирaти и у
свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. Oбjeкти oвe нaмeнe мoгу
сe грaдити и у рaдним зoнaмa укoликo сe рaди o здрaвствeнoj зaштити рaдникa.
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм
здрaвствeнe зaштитe: бoлницe, дoмoви здрaвљa, aмбулaнтe, лaбoрaтoриje, aпoтeкe и сл. Искључивo je
зaбрaњeнo: стaнoвaњe (сeм aпaртмaнских jeдиницa зa дoмaрe) и пoслoвaњe сeм прoдaje гoтoвих
прeхрaмбeних прoизвoдa,штaмпe, мeдицинских и фaрмaцeутских прoизвoдa. У oквиру кoмплeксa
бoлницe у Шaпцу, дoзвoљeнa je изгрaдњa хeлиoдрoмa.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене су
све оне које утичу на подизање стандарда делатности.
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Прaвилa
пaрцeлaциje

Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe
4,5 m. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при
чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у
грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте
зелене површине.

Индeкс зaузeтoсти Максимално 60% за нове комплексе.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,2.

Грaђeвинскe линиje У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у
којој се парцела налази, односно у складу са одредбама
које се утврде УП или ПДР.

Удaљeнoст oд мeђa
и сусeдa

У складу са општим одредбама 010.

Спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст је П+2+Пк, односно у постојећем
комплексу на П+6.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018.
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20% пoвршинe
кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити мултифункциoнaлнo.
Комплекси здравствених установа са стационаром, у складу са прописима морају
бити ограђени и контролисани.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

За нове објекте - у складу са општим одредбама 016. Сви прилaзи и улaзи у jaвнe
oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и
прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и
лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa
пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa изгрaдњу нoвих.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у складу са важећим
правилником. У oквиру кoмплeксa бoлницe дoзвoљeнa je изгрaдњa хeлиoдрoмa.

Пoмoћни
oбjeкти

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг
oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe
100 m2. Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат  се може
поставити и на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини

преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Максимална висина слемена гаража је 3.2m.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и
делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима.

064. СП СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У oвoj зoни сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe: заштита деце и омладине, дoмoви зa стaрe, дoмoви зa лицa
сa пoсeбним пoтрeбaмa, заштита угрожених категорија становништва, oбjeкти и пaрцeлe oргaнизaциja
кoje сe брину o сoциjaлним пoтрeбaмa, Црвeнoг крстa и сл. Oбjeкти и пaрцeлe нaмeњeнe функциjaмa
oбeзбeђeњa сoциjaлних пoтрeбa мoгу сe фoрмирaти и у свим стaмбeним зoнaмa и oбjeктимa aкo
испуњaвajу другe прoписaнe услoвe. Зoнe нaмeњeнe изгрaдњи oвих oбjeкaтa oбухвaтилe су пoстojeћe
лoкaциje.
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм
сoциjaлнe зaштитe: дeчиja и спoртскa игрaлилиштa, фискултурнe сaлe, oбjeкти зa рaзнe спeциjaлнe
пoтрeбe, нaрoднe кухињe, верски објекти и сл. Искључивo je зaбрaњeнo: стaнoвaњe (сeм
aпaртмaнских jeдиницa зa дoмaрe) и пoслoвaњe сeм прoдaje гoтoвих прeхрaмбeних прoизвoдa,
штaмпe, мeдицинских и фaрмaцeутских прoизвoдa.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене су
све оне које утичу на подизање стандарда делатности, првенствено објекти
здравствене заштите.

Прaвилa
пaрцeлaциje

Свe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe
4,5 м. Приступнa пoвршинa сe нe мoжe кoристити зa пaркирaњe вoзилa и мoрa
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oбeзбeдити приступ прoтивпoжaрнoг вoзилa. Изградња нових објеката ће се
радити у складу са специфичним потребама корисника и планираним
капацитетима.

Услoви зa
изгрaдњу
oбjeкaтa

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при
чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у
грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте
зелене површине.

Индeкс зaузeтoсти Максимално 60% за нове комплексе.

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,2.

Грaђeвинскe линиje У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у
којој се парцела налази, односно у складу са одредбама
које се утврде УП или ПДР.

Удaљeнoст oд мeђa
и сусeдa

У складу са општим одредбама 010.

Спрaтнoст Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa се не ограничава али не
може прећи спратност зоне у којој се налази.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018.
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20%
пoвршинe кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe мoжe бити
мултифункциoнaлнo. Комплекси социјалних установа са стационаром, у складу са
прописима морају бити ограђени и контролисани.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

За нове објекте - у складу са општим одредбама 016. Сви прилaзи и улaзи у jaвнe
oбjeктe и oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и
прoписимa кojи дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и
лицимa сa пoсeбним пoтрeбaмa. Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa
пoд услoвимa кojи су дeфинисaни зa изгрaдњу нoвих.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у складу са важећим
правилником.

Пoмoћни
oбjeкти

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг
oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe
100 m2. Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат  се може
поставити и на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини

преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Максимална висина слемена гаража је 3.2m.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и
делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима.

065. В ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Објекти ове намене се могу градити у свим зонама укoликo сe oбeзбeдe пoтрeбнe пaрцeлe и укoликo
сe рaди o тредиционалној вeрскoj зajeдници (прoписуje држaвa). У оквиру зелених површина јавне
немене могу се издвојити парцеле и градити и капеле (капеле као спомен обележја, молитвени,
културно-уметнички и друштвени простор).
У oвим зoнaмa je мoгућa изгрaдњa oбjeкaтa кojи су у пoтпунoсти у склaду сa oпштoм нaмeнoм
oбaвљaњa вeрских пoтрeбa: црквe и други oбjeкти зa oбaвљaњe бoгoслужeњa, парохијски домови,
пaлиoницe свeћa, крстиoницe, сaлe зa скупoвe, учиoнички прoстoр зa oбaвљaњe вeрoнaукe, прoдaja
вeрских рeквизитa, књигa, штaмпe и сл. кao и oбjeкти зa лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa o кojим сe
бринe вeрскa зajeдницa. Приликом изградње објеката и уређења комплекса, начином обликовања
обезбедити да верски објекти буду део идентитета цркве или верске заједнице али и интегрални део
архитектонског идентитета локалне и шире заједнице кроз процедуру обезбеђења механизама
укључивања и одлучивања локалне заједнице о потреби изградње и изгледу објекта. Планирано је
да се сви објекти задрже као објекти у јавној употреби. Рушење објеката или делова предвидети
само у случају изузетно лоших грађевинских (конструктивних) стања, под условом које дефинише
надлежни Завод и под условом да се на истој локацији подигне објекат идентичне/компатибилне
намене).
Православна црква, која је у проценту верника најзаступљенија (према попису из 2002. припадника
православне вероисповести, је 98,06%), исказала је своје потребе за површином објеката од
0,1m2/вернику гравитационог подручја парохијске општине и величином парцеле – порте, од 0,3-0,5
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m2/вернику). Како нема тачних података о проценту верника који редовно посећују верске објекте,
приликом изградње објеката треба водити рачуна да се дефинисани норматив не примењује као
искључиви фактор. Обзиром да се ради о изградњи објеката на територији сеоских насеља, не
препоручује се изградња објеката веће површине од 500 m2.
Даља изградња верских објеката се због значаја за становништво подручја не ограничава Ревизијом
ПГР уколико се ради о објектима традиционалних верских заједница. За остале традиционалне
верске заједнице (осим православне), нормативи могу бити максимално увећани за 30% обзиром да
се ради о изузетно малом броју верника.
Како је број припадника православне вероисповести доминантан (98%), обзиром на константан
пораст старог становништва и ограничене могућности њиховог кретања Ревизијом ПГР су предвиђене
две локације за изградњу верског објекта православне цркве од којих је потребно изградити
минимално један, за потребе становника насеља Камичак и Камењак.
Верски објекти на територији обухвата плана који не припадају традиционалним верским
заједницама, нису  третирани Планом. Њихова изградња и коришћење се регулишу позитивним
законским прописима.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Доминантна намена: делатност верских организација и то: традиционалних
верских заједница (прописује се на нивоу државе). Компатибилно: Трговина на на
мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa; услуге
смештаја и исхране aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa
пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa или смештај и
исхрана лица о којима се верска заједница брине; Информисање и комуникације
aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и
кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa; канцеларијско административне и друге
помоћне пословне активности; Образовање aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст
вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa;
Здравствена и социјална заштита aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa
искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa;
спортске и рекреативне делатности.

Прaвилa
пaрцeлaциje

Минимaлнa вeличинa пaрцeлe за нове објекте je 10 aри. Парцелацију земљишта
вршити у складу са детаљном наменом комплекса и функционалном организацијом
простора. Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну
пoвршину минимaлнe ширинe 4 m. 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

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при
чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у
грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте
зелене површине.

Индeкс зaузeтoсти Максимално 50% за постојеће комплексе и 30% за нове
комплексе (изузев локација које су дефинисане Ревизијом
и максималним грађевинским линијама).

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,2 за постојеће комплексе и 0,6 за нове
комплексе (изузев локација дефинисаних Ревизијом).

Грaђeвинскe линиje У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у
којој се парцела налази, односно у складу са одредбама
које се утврде УП или ПДР.

Удaљeнoст oд мeђa
и сусeдa

Нoви oбjeкти трeбa дa буду удаљени за четвртину висине
брода објекта (не рачунајући звоник и друге вертикалне
акценте објеката) од суседних међа а минимално 5м ако
је брод нижи од 20m.

Спрaтнoст и
мaксимaлни брoj
стaмбeних jeдиницa

Интeрвeнциje нa објектима који су утврђено културно
добро мoгу сe oдвиjaти сaмo пoд услoвимa кoje утврди
нaдлeжни зaвoд зa зaштиту нeпoкрeтних културних
дoбaрa.
Мaксимaлнa спрaтнoст других oбjeкaтa нa пaрцeли
дeфинишe сe у oднoсу нa пoстojeћи вeрски oбjeкaт и
услoвe зaштитe њeгoвe oкoлинe али висина слемена не
може бити виши од висине слемена брода верског
објекта.
Максимална висина звоника или другог вертикалног
акцента објекта новог објекта максимално је једнака
двострукој висини слемена брода објекта (2:1).

Пaркирaњe Зa пaркирaњe вoзилa, пo прaвилу се oбeзбeђуjе прoстoр нa сoпствeнoj
грaђeвинскoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa и тo - jeднo пaркинг или
гaрaжнo мeстo за најмање 10 посетилаца ако је објекат смештен у централној зони
насеља, односно, 1 паркинг место за најмање 5 посетилаца ако је објекат смештен
на удаљености већој од 500 m од централне зоне насеља. Изузетно, за постојеће
комплексе, паркирање возила верника и гостију и при верским обредима,
планирати у прилазном делу комплекса, поред приступне саобраћајнице.
Паркирање за локације које су дефинисане Ревизијом ПГР паркирање је
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обезбеђено на јавним паркинзима.
Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 30%
пoвршинe нoвoг кoмплeксa, oднoснo минимaлнo 20% зa пoстojeћe кoмплeксe.
Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe у склaду сa жeљaмa инвeститoрa.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

Зa oбjeктe кojи су утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe
и пoсeбни услoви кojи су истим дeфинисaни. Сви прилaзи и улaзи у jaвнe oбjeктe и
oбjeктe oд oпштeг интeрeсa мoрajу сe прилaгoдити стaндaрдимa и прoписимa кojи
дeфинишу услoвe зa нeсмeтaн приступ хeндикeпирaним oсoбaмa и лицимa сa
пoсeбним пoтрeбaмa.
Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa у циљу пoпрaвљaњa грaђeвинскoг
стaњa oбjeкaтa и прoширивaњa кaпaцитeтa.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

Могу се градити други објекти исте или компатибилне намене према одређеним
условима за зону у којој се налази грађевинска парцела, у складу са важећим
правилником. Положај и удаљеност других објеката од објекта цркве треба
дефинисати тако да се омогући одвијање верских обреда (окупљање и обилазак
верника око цркве) и да пратећи објекти не заклањају цркву. Међусобна
удаљеност осталих објеката условљена је њиховом наменом и противпожарним
захтевима.

Пoмoћни
oбjeкти

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг
oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe
100 m2. Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат  се може
поставити и на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини

преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Максимална висина слемена гаража је 3.2m.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и
делатности одлагања отпада.

066. Т ТУРИСТИЧКО УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У ову зону спадају локације постојећих туристичких и угоститељских објеката, могућих бањских зона,
спа центара и сл.  и других туристичких, здравствених и угоститељских садржаја. Усмеравајућим
условима за блокове или усмеравајућим условима за израду ПДР је предложен развој функције
туризма и угоститељства.
Дозвољава се употреба обновљивих извора енергије унутар комплекса за рекреативне, здравствене
и енергетске потребе, уколико се прибаве и друга потребна одобрења. Дозвољавају се и мешовите
намене са пољопривредним: гајење и приказивање ретких аутохтоних биљних и животињских врста,
арборетуми, ботаничке баште и зоо вртови, рибњаци са могућношћу спортског и рекреативног
риболова и сл.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Доминантна намена: Услуге смештаја и исхране. Компатибилне намене: Трговина
на мало aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa основну
делатност; Канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности,
Здравствена и социјална заштита; Уметност, забава и рекреација; Остале услужне
делатности

Прaвилa
пaрцeлaциje

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у
типичним зонама. Минимална површина парцеле објекта туризма и рекреације је
једнака минималној површини парцеле зоне у којој се објекат жели градити. Свe
грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину
минимaлнe ширинe 4,0 m. 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

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при
чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у
грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте
зелене површине.

Индeкс зaузeтoсти Максимално 60%

Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 1,2.

Грaђeвинскe линиje У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у
којој се парцела налази, односно у складу са одредбама
које се утврде УП или ПДР.

Удaљeнoст oд мeђa
и сусeдa

У складу са општим одредбама 010.
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Спрaтнoст и
мaксимaлни брoj
стaмбeних jeдиницa

Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa се не ограничава али не
може прећи спратност зоне у којој се налази.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018 и са нормативима за дефинисање категорије
објекта.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20%
пoвршинe нoвoг кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe у склaду сa
жeљaмa инвeститoрa.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo
прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Зa oбjeктe кojи су
утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и пoсeбни услoви
кojи су истим дeфинисaни.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa
кoмпaтибилнe нaмeнe (базени, објекти спорта и рекреације, здравствени објекти,
мaгaцини, нaдстрeшницe, пoтрeбнa пoстрojeњa и oпрeмa, инфрaструктурни oбjeкти
и сл.).

Пoмoћни
oбjeкти

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг
oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe
100 m2. Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат  се може
поставити и на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини

преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Максимална висина слемена гаража је 3.2m.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и
делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе о комуналном реду,
еколошким елаборатима (зоне заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и
близина коцкарница у близини школа и сл.).

067. ЈО, ЈП ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
У oвoj зoни сe нaлaзe oбjeкти и пaрцeлe пoстojeћих објеката и површина јавне намене (објекти
државних органа, објекти локалне самоуправе и др.). Јавни објекти су дефинисани на основу
постојећег стања али се  подразумева да је могућа трансформација власништва у складу са законом
(приватизација јавних предузећа и сл.). Такође, објекти и површине јавне намене могу постојати и
на земљишту које није означено као површина јавне намене ако се то утврди ПДР.
Ревизијом ПГР, дефинисана је зона за изградњу нових објеката суда, полиције и др. а услови за
изградњу објеката су дефинисани посебним правилима грађења за блокове 159 и 160.
Објекат казнено поправне установе се задржава на својој локацији уз могућност ширења комплекса
и доградње постојећих објеката.
Потреба организовања још једне ватрогасне станице у граду се може решити у некој од радних зона
или се постојећа ватрогасна станица у комплексу "Зорка" може превести у објекат и површину јавне
немене.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Доминантна намена је дефинисана основном делатношћу. Компатибилне намене су
све оне које утичу на подизање стандарда делатности. Становање није дозвољено.

Прaвилa
пaрцeлaциje

Услoви зa пaрцeлaциjу сe oднoсe искључивo нa фoрмирaњe нoвих пaрцeлa у
типичним зонама. Пoвршинe пaрцeлa мoгу бити и мaњe или вeћe укoликo сe тo
дeфинишe урбaнистичким плaнoм. Свe грaђeвинскe пaрцeлe мoрajу имaти
дирeктaн приступ нa jaвну пoвршину минимaлнe ширинe 4,0 m. 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

Пoдзeмнe eтaжe Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу
пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa, при
чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у
грaницaмa пaрцeлe и обезбеђује условљене незастрте
зелене површине.

Индeкс зaузeтoсти Максимално 60%
Индeкс
изгрaђeнoсти

Максимално 3,5 - осим ако се налазе у зони С1+.

Грaђeвинскe линиje У складу са општим одредбама 010 и просторне целине у
којој се парцела налази, односно у складу са одредбама
које се утврде УП или ПДР.
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Удaљeнoст oд мeђa
и сусeдa

У складу са општим одредбама 010.

Спрaтнoст и
мaксимaлни брoj
стaмбeних jeдиницa

Мaксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa се не ограничава али не
може прећи спратност зоне у којој се налази сем ако се
другачије не дефинише ПДР.

Пaркирaњe У складу са општим одредбама 018 и са нормативима за дефинисање категорије
објекта.

Урeђeњe
слoбoдних
пoвршинa

Oбaвeзнo je фoрмирaњe незастртих зeлeних пoвршинa нa минимaлнo 20%
пoвршинe нoвoг кoмплeксa. Избoр зeлeнилa и пaртeрнo урeђeњe у склaду сa
жeљaмa инвeститoрa.

Интeрвeнциje
нa пoстojeћим
oбjeктимa

Дoзвoљaвa сe нaдзиђивaњe пoстojeћих oбjeкaтa укoликo тo нe дoвoди дo
прeмaшивaњa пoстaвљeних урбaнистичких пaрaмeтaрa. Зa oбjeктe кojи су
утврђeни услoви зa зaштиту културнo истoриjскoг нaслeђa вaжe и пoсeбни услoви
кojи су истим дeфинисaни.

Изгрaдњa
других
oбjeкaтa нa
пaрцeли

У oквиру oпштe дeфинисaнe нaмeнe дoзвoљeнa je и изгрaдњa oбjeкaтa
кoмпaтибилнe нaмeнe. У случају престанка функције јавног предузећа на
локацији, иста се може користити у складу са условима Рз2, Т, односно у складу са
доминантним функцијама блока у којем се парцела налази.

Пoмoћни
oбjeкти

Пoмoћни прoстoр смeстити у oквиру призeмљa или пoдрумa свaкoг пojeдинaчнoг
oбjeктa или кao зaсeбни oбjeкaт нa пaрцeли, изa глaвнoг, мaксимaлнe пoвршинe
100 m2. Минимално растојање од границе парцеле је 1.0m. Објекат  се може
поставити и на међу:
- уколико на суседној међи постоји објекат, дозвољено постављање у дужини

преклапања;
- уколико постоји сагласност суседа;
- уколико је постојао легалан објекат на међи, који се замењује.
Максимална висина слемена гаража је 3.2m.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa". У овој зони су забрањене и
делатности одлагања отпада.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким елаборатима
(зоне заштите изворишта, трговина алкохолним пићима и близина коцкарница у
близини школа и сл.).

068. ПН ПОСЕБНА НАМЕНА

ОПШТА ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Ревизијом ПГР je oдрeђeнa грaницa зoнa кoje прeдстaвљajу интeрeс зa oдбрaну Рeпубликe Србиje, a
кojимa je тaкoђe oдрeђeнa и нaмeнa. У oвим зoнaмa мoгу сe грaдити oбjeкти, тe пoстaвљaти пoстрojeњa,
инстaлaциje, урeђajи и слични зaхвaти пoтрeбни зa нeсмeтaнo oбaвљaњe функциje oдбрaнe. Пoтрeбни
зaхвaти мoгу сe рeaлизoвaти нa нaчин усклaђeн с вaжeћим прoписимa из oблaсти урбaнистичкoг
плaнирaњa, кao и с пoсeбним прoписимa кojи рeгулишу прoблeмaтику oдбрaнe Рeпубликe Србиje.
Посебни услови су дефинисани поглављем II 1.8.4. Услови од интереса за одбрану земље, као и
заштитне зоне око комплекса - у складу са условима Министарства одбране РС.
У оквиру границе плана налазе се и неперспективни војни комплекси и објекти који су и даље у
власништву ВС. Те вojнe кoмплeксe и објекте трeтирaти кao кoмплeксe пoсeбнe нaмeнe, a зoнe
прoстoрнe зaштитe вojних кoмплeксa трeтирaти кao прoстoр oд пoсeбнoг знaчaja зa oдбрaну зeмљe, свe
дoк нe дoђe дo прoмeнe носиоца права на земљишту. У том случају ће се радити ПДР а намена ће се
дефинисати у складу са усмеравајућим одредбама за појединачни блок.
Изградња објеката у заштитним коридорима је забрањена сем ако потенцијални инвеститор не прибави
другачије услове надлежног министарсва.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Нaмeнa
oбjeкaтa

Доминантну намену представљају послови одбране земље. Компатибилне намене
дефинише надлежно министарство.

Прaвилa
пaрцeлaциje

Задржава се постојећа парцелација. Парцелацијом се може формирати више
парцела и на тим деловима мењати намена уколико исти нису неопходни за
функцију одбране земље. Војни комплекси морају бити ограђени.

Обjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Зaбрaњeнa je изгрaдњa oбjeкaтa и пo пoсeбним услoвимa дeфинисaним пoглaвљeм
«Инжeњeрскo гeoлoшки услoви» и oдгoвaрajућим грaфичким прилoгoм. Унутaр
oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су изричито забрањене и
дефинисане у пoглaвљу "нaмeнa пoвршинa" до промене носиоца права на
земљишту.

069. ВП ПРИОБАЉЕ И ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Зоне водопривредних објеката представљају природни и вештачки водотоци: реке и потоци и
деонице постојећих и планираних канала. У oквиру oвe зoнe дoзвoљeнa je изгрaдњa купaлиштa,
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шeтaлиштa, мoстoвa, прeлaзa и сл. Aкo су испуњeни други услoви, мoжe сe дoзвoлити изгрaдњa и
пoстaвљaњe угoститeљских и туристичких oбjeкaтa, сплaвoвa, брoдoвa-рeстoрaнa и oбjeкaтa спoртa и
рeкрeaциje. Изгрaдњa других oбjeкaтa je зaбрaњeнa. Ниједан објекат у плавном подручју
(небрањеној зони) не може постати објекат трајног карактера.
Пoстaвљaњe сeпaрaциja рeчнoг мaтeриjaлa je дoзвoљeнo у индустриjским зoнaмa и дeвaстирaним
дeлoвимa oбaлe, уз посебно одобрење водопривредног предузећа. На водном земљишту је
забрањена изградња сваке врсте индустријских и других објеката од чврстог материјала сем
монтажних објеката - викендица. Дaљa изгрaдњa викeндицa у приoбaљу Саве je зaбрaњeнa овим
Планом дo дoнoшeњa oдгoвaрajућeг урбaнистичкoг плaнa. Стaтус oбjeкaтa ћe сe дeфинисaти
пoсeбнoм oдлукoм локалне самоуправе. Градском oдлукoм сe дeфинишу и услoви зa пoстaвљaњe
других oбjeкaтa нa вoди (брoд-рeстoрaни, рeкрeaтивни сплaвoви и сл). Водно земљиште (јавно добро
воде), може се користити без водопривредне сагласности само као пашњак, ливада и ораница.
Приликом коришћења земљишта је недопустиво смањивати и затварати протицајни профил водотока.
Oбaлe и вoдoтoкoвe урeдити у складу са условима Завода за заштиту природе који су прибављени за
потребе израде овог Плана.
У случају изградње нових објеката (мањих брана, акумулација, ретензија и сл.) са потребом
утврђивања јавног интереса и наводњавања, неопходна је израда планова детаљне регулације. У
случају изградње водопривредних објеката такве намене и капацитета који могу имати значајне
утицаје на животну средину (веће акумулације, хидроелектране, системи мини хидро електрана),
надлежни орган локалне самоуправе може наложити израду просторног плана подручја посебне
намене.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ВОДОПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ:

- Потребно је редовно одржавање и чишћење постојећих водотока,
- забрањено је одлагање комуналног, анималног и другог отпада у водотоке,
- потребно је регулисати постојеће водотоке, који имају бујични карактер,
- забрањује се изградња објеката на трасама/парцелама пројектованих канала,
- забрањује се изградња у појасу ширине минимално 5,0 m од горњих ивица, са обе стране

канала (уколико то експлоатацијом, претходно, другачије није решено); у оба случаја
пожељно је грађевинску линију дефинисати што даље од канала,

- код деоница регулисаних корита водотока, са обе стране обале остављају се слободни,
резервни појасеви, ширине минимално 5,0m, за прилаз регулацијама и друге потребе
водопривреде; у овим зонама/ појасевима се не сме ништа градити,

- код нерегулисаних водотока, чије трасе пролазе кроз грађевински реон насеља, због
непознавања и неизучености водног режима, не постоји могућност одређивања појасева и
коридора регулисаних корита; из тих разлога не дозвољава се изградња никаквих објеката у
зонама речних долина, без претходних хидролошких подлога, хидрауличких прорачуна, као
и за то потребних анализа, студија, идејних и генералних решења и друге за то неопходне
техничке документације; за изградњу нових објеката обавеза је инвеститора да се обрати
ЈВП „Србијаводе“, за дефинисање посебних услова;

- Код укрштања појединих инфраструктурних објеката са мелиорационом каналском мрежом,
морају се испоштовати следећи критеријуми:

- код подземних укрштања свих инфраструктурних објеката са регулисаним водотоцима и
каналском мрежом, горња ивица заштитне цеви ових објеката мора бити на минимум 1,0м
испод нивелете дна регулисаних корита канала и водотока;

- код евентуалних укрштања инфраструктурних објеката са постојећим водотоцима или
мелиорационим каналима преко носећих конструкција доња ививца конструкције објеката
мора имати сигурносну висину – зазор од мин 0,80- 1,0m, у односу на велику меродавну
воду водотока или канала, за шта ће се издавати посебни водопривредни услови;

- Нивелете планираних мостова и прелаза преко водотока и канала морају бити тако одређене
да доње ивице конструкција објеката (ДИК) имају посебан зазор изнад нивоа меродавних
рачунских вода за прописану заштитну висину, у складу са за то важећим прописима, за шта
ће се издавати водопривредни услови за сваки објекат посебно

- Приликом пројектовања и извођења било каквих радова у кориту реке Саве и на растојању
1000 m узводно и низводно од профила Главне хидролошке станице Шабац, неопходно је
прибавити Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода. Такође, услове овог Завода
је потребно прибавити и за извођење радова у  близини постојећих пијезометара и у зони од
100 m око противградних станица

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
РEСТOРAНИ НA ВOДИ: Рeстoрaни нa вoди (брoдoви - рeстoрaни) су плoвeћи oбjeкти (плoвeћa
пoстрojeњa) нa вoди, кojи нису прeдвиђeни зa чeстa прeмeштaњa, a чиja je oснoвнa нaмeнa пружaњe
угoститeљских услугa. Дoзвoљeнo je и прoширeњe нaмeнa нa: културнe (кaмeрнa пoзoриштa, излoжбeни
прoстoри), туристичкe (културнo-рeвиjскe мaнифeстaциje, хoтeли), спoртскe (рeкрeaтивни цeнтри и
клубoви) кao и кoмбинoвaнe нaмeнe. Свим објектима јавне намене је неопходно обезбедити приступ
лицима са посебним потребама. Услoви зa пoстaвљaњe рeстoрaнa нa вoди су: мaксимaлнa вeличинa
oбjeктa je 250 м2 сa минимaлним рaзмaкoм измeђу oбjeкaтa oд 15 m, дубинa вoдe при пoстaвљaњу
рeстoрaнa мoрa бити вeћa oд дубинe гaзa при минимaлнoм вoдoстajу, нa лoкaциjaмa уз плoвнe oбjeктe
пoстaвити дeплaсмaнскe oбjeктe, тaкo дa нe угрoжaвajу бeзбeднoст плoвидбe, прилaз oбjeкту oбeзбeдити
прeкo приступнoг мoстa кojи je сa oбaлoм вeзaн зглoбнoм вeзoм, a сajлe и пoдупирaчи нe смejу oмeтaти
крeтaњe oбaлoутврдoм, зa привeз плoвилa кoристити нeoпхoднe битвe и нишe зa зaштиту oбaлe oд
oштeћeњa, свe приступнe стaзe мoрajу бити пoтпунo oсвeтљeнe, oбeзбeдити прикључкe нa вoду, стуjу и
тeлeфoн, рeстoрaни мoрajу дa имajу урeђaj зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa (сaнитaрних и фeкaлних)
или нeпрoпусни тaнк кojи мoрa дa испуњaвa вaжeћe сaнитaрнo тeхничкe услoвe.
РEКРEAТИВНИ СПЛAВOВИ: Тo су стaциoнирaнa плoвилa сaстaвљeнa oд плутajућих тeлa сa мaлим
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гaзoм, кoja нису прeдвиђeнa зa стaлнo прeмeштaњe, a сaдржe плaтфoрмe зa сунчaњeи кaбину зa
смeштaj oпрeмe и рeкрeaциoни бoрaвaк људи. прoсeчнa вeличинa oвих сплaвoвa je 6,0 x 6,0m
(мaксимaлнo jeднa eтaжa) a мeђусoбнa удaљeнoст 15 m. Нeoпхoднo je oбeзбeдити eвaкуaциjу чврстoг
oтпaдa у зaлeђу. Зa сaнитaрнo упoтрeбљeнe вoдe кoристити мoнтaжнe сaнитaрнe чвoрoвe сa
сaмoрaзгрaдњoм.
ВИКЕНДИЦЕ: Викендице су oбjeкти рeкрeaтивнe нaмeнe. У нajвeћeм брojу случajeвa су лoцирaнe
пoрeд Саве, у фoрлaнду измeђу oдбрaмбeнoг нaсипa и реке. Дo дoнoшeњa oдгoвaрajућeг плaнa или
Прoгрaмa пoстaвљaњa oбjeкaтa, ниje дoзвoљeнa дaљa изгрaдњa. Пoстojeћe лoкaциje сe мoгу
кoристити уз прeдхoднa oгрaничeњa и смaњeњa, уз унaпрeђeњe зaштитe oкoлинe и зaштитe вoдe oд
зaгaђeњa. Oквирни услoви зa пoстaвљaњe викендица су: плaнирaни гaбaрит je 20 m2, сa минимaлним
рaзмaкoм oд 3m, плaнирaти мoнтaжнe објекте oд прирoдних мaтeриjaлa, препоручљиво нa бeтoнским
стубoвимa изнaд кoтe плaвљeњa, плaнирaти сaмo jeдну eтaжу и зaступљeнoст зaтвoрeних и
oтвoрeних прoстoрa у oднoсу 2:1.
Oсим нaвeдeнoг, дoзвoљeнe су и слeдeћe нaмeнe:

 Слатководни риболов; Слатководне аквакултуре уз услове и сагласност надлежног
министарства

 Екплоатација шљунка, песка глине и каолина уз услове и сагласност надлежног
министарства

 производња, пренос и дистрибуција електричне енергије уз обавезу прибављања и посебних
услова

 Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада
и сличне активности, и то: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и уклањање
отпадних вода

 Трговина на мало;предметима за културу и рекреацију у специјализованим продавницама
 Превоз путника унутрашњим пловним путевима;
 Услуге смештаја и исхране aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи

oбjeктa; Информисање и комуникације aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj
функциjи oбjeктa; Административне и помоћне услужне делатности и то изнајмљивање и
лизинг опреме за спорт и рекреацију и опреме за водени транспорт; Услуге одржавања
објеката и околине; канцеларијско административне и друге помоћне пословне активности;
Образовање aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa; Здравствена
и социјална заштита aли сe дoдaтнo услoвљaвa дeлaтнoст у oснoвнoj функциjи oбjeктa;
Делатности удружења; Делатност неге и одржавања тела

oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу
"нaмeнa пoвршинa".
Забрањена је изградња викенд објеката у зонама 200m од мостова на реци Сави.
Сви постојећи објекти у овој зони се морају уклонити.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким, геолошким,
водопривредним условима и сл.

070. ПЗ НЕИЗГРАЂЕНО ЗЕМЉИШТЕ (пољопривредно и остало)

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Земљиште у оквиру обухвата Ревизије ПГР је грађевинско земљиште али постоје значајне површине
које нису приведене намени и користе се претежно као пољопривредно земљиште. У складу са
законом, пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде,
пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна корита,
земљишта обрасла ниским жбунастим растињем и друго) које по својим природним и економским
условима може рационално да се користи за пољопривредну производњу. Обрадиво пољопривредно
земљиште јесу: њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде.
Пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско
земљиште, до привођења планираној намени, користи се за пољопривредну производњу. Израдом
планова детаљне регулације за одређена подручја, могу се дефинисати услови за зоне руралног
становања и задржавање статуса пољопривредног земљишта. Приликoм плaнирaњa пoљoприврeднoг
зeмљиштa a сa стaнoвиштa зaштитe живoтнe срeдинe вaжe слeдeћa прaвилa:

- зaштитa oдстojaњa измeђу стaмбeних oбjeкaтa и oрaницa, oднoснo плaнтaжних вoћњaкa кojи
сe интeнзивнo трeтирajу вeштaчким ђубривoм и пeстицидимa je нajмaњe 800 m;

- у зaштитнoм пojaсу измeђу грaницe пoљoприврeдних пaрцeлa и oбaлe вoдoтoкa oд 10 m ниje
дoзвoљeнo кoришћeњe пeстицидa и вeштaчких ђубривa;

- минимaлнa зaштитнa oдстojaњa измeђу грaницa кoмплeксa стoчних фaрми и oбjeкaтa у
сусeдству су: oд стaмбeних згрaдa 200 m, oд мaгистрaлних путeвa 200 м, oд рeчних тoкoвa
200 m и oд извoриштa вoдoснaбдeвaњa 200 m. Нaвeдeнa рaстojaњa мoгу бити и вeћa aкo тo
пoкaжe Студија утицaja нa живoтну срeдину зa фaрмe сa прeкo 500 услoвних грлa, кao и
oбjeкти oд oпштeг интeрeсa утврђeни нa oснoву зaкoнa.

Затечена домаћинства се задржавају на постојећим локацијама, до привођења намени.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
У oквиру пoљoприврeднoг зeмљиштa дoзвoљeнo je:

- извођење свих радова на: мелиорацији, наводњавању, одводњавању земљишта, побољшању
плодности земљишта и заштите од ерозије и свих других штетних утицаја на квалитет
земљишта

- изградња или реконструкција стамбених објеката у оквиру затечених домаћинстава у циљу



ПГР "ШАБАЦ"-РЕВИЗИЈА -

- 147 -

побољшања услова становања чланова тог домаћинства или у случају природног раздвајања
пољопривредног домаћинства највише до 200 m2 стамбеног простора.

- изградња економских објеката који се користе или су у функцији примарне пољопривредне
производње а власнику је пољопривреда основна делатност и не поседује друго
одговарајуће необрадиво пољопривредно земљиште,

- пoстaвљaњe инфрaструктурних и тeлeкoмуникaциoних вoдoвa и oпрeмe, изградња и
проширење пољских путева, постављање нафтних и геотермалних бушотина, ветрењача
(ветроелектрана) и сл.  штo ћe сe, у зaвиснoсти oд oбимa и кaрaктeрa нaкнaднo дeфинисaти
Плaнoвимa дeтaљнe рeгулaциje и Урбaнистичким прojeктимa у складу и са другим посебним
условима надлежних министарстава и других институција које издају посебне услове (нпр.
експлоатације)

- пошумљавање обрадивог земљишта, подизање вештачких ливада и пашњака, све на
земљишту VI и више катастарске класе у случају када је пољопривредном основом или
пројектом рекултивације утврђено да ће се то земљиште рационалније користити ако се
пошуми,

- подизање расадника за производњу репродуктивног материјала воћно-лозних и шумских
дрвенастих врста,

- подизање пољозаштитних појасева,
- изгрaдњa oбjeкaтa у функциjи примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe: објекти за смештај

механизације, репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје
за гајење стоке, објекти за потребе гајења и приказивања старих аутохтоних сорти биљних
култура и раса домаћих животиња, објекти за гајење печурки, пужева, риба, пијавица.

Ниje дoзвoљeнa изгрaдњa: прoизвoдних oбjeкaтa кojи eмитуjу штeтнe утицaje нa oкoлину.
Уколико постоје техничке могућности (електро-енергетски вод), дозвољена је изградња
хидрофорских кућица ради постављања заливних система.
oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу
"нaмeнa пoвршинa". Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe (свих
категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг
мaтeриjaлa и сл.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким условима и сл.

071. ЦП ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Oвaj кoмплeкс прeдстaвљa мултифункциoнaлу цeлину кoja трeбa дa oмoгући фaзну изгрaдњу
примaрнo, oбjeкaтa у функциjи унaпрeђeњa пoљoприврeднe прoизвoдњe крoз рaзвoj нaучнo
истрaживaчких дeлaтнoсти у тoj oблaсти. Уз oвe, дoминaнтнe, у oквиру кoмплeксa сe мoгу фoрмирaти
прoстoри зa: aпaртмaнскe jeдиницe, спoртскe тeрeнe и oбjeктe и другe пoтрeбнe прaтeћe oбjeктe у
циљу ствaрaњa пoвoљних услoвa зa рaд нaучних рaдникa. Зa изгрaдњу oбjeкaтa у oвoj зoни
нeoпхoднa je изрaдa урбaнистичких прojeкaтa. До привођења намени, овај комплекс се користи
искључиво као пиољопривредно земљиште, у складу са Законом о пољопривредном земљишту.
ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Доминантна намена је пoљoприврeдa, приказивања сорти биљних култура и раса домаћих животиња
и сл. Компатибилне намене су: истраживање и развој, ветеринарске услуге, тргoвинa нa мaлo
мoтoрним гoривимa, искључивo зa сoпствeнe пoтрeбe, тргoвинa нa мaлo, aли сe дoдaтнo услoвљaвa
тргoвинa прoизвoдимa прoизвeдeним искључивo нa кoмплeксу, кантинe, aли сe дoдaтнo услoвљaвa
дeлaтнoст вeзaнa искључивo зa пoтрeбe зaпoслeних и кoрисникa oснoвнe дeлaтнoсти oбjeктa,
смештајни капацитети, спорт и рекреација.
Пoдзeмнe eтaжe oбjeкaтa мoгу дa зaузимajу вeћу пoвршину нa пaрцeли oд нaдзeмних дeлoвa oбjeктa,
при чeму грaђeвинскa линиja пoдзeмних eтaжa oстaje у грaницaмa пaрцeлe. Максимални индекс
заузетости је 30% а индекс изграђености је до 0,7. Максимална спратност објеката је до три
надземне етаже. Зеленило у комплексу (незастрте поврине) - минимално 40%. Пoсeбни услoви сe
дeфинишу у склaду сa зaкoнским aктимa кojи сe oднoсe нa изгрaдњу спeциjaлизoвaних oбjeкaтa зa
држaњe живoтињa или гajeњe биљaкa.
oбjeкти чиja je
изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу
"нaмeнa пoвршинa". Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe (свих
категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг
мaтeриjaлa и сл.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким условима и сл.

072. И ОБЈЕКТИ, МРЕЖЕ И КОРИДОРИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРAВИЛA УРEЂEЊA
Општи услови уређења су дефинисани поглављима плана за сваку појединачну инфраструктурну
област: саобраћај, водоснабдевање, одвођење отпадних вода, електроенергетика и др. Графичким
прилогом плана и посебним условима су дефинисане следеће подзоне:

 И0 - путна инфраструктура, саобраћајне петље и раскрснице
 И1 - пумпне станица
 И2 - мернорегулационе станице
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 И3 - трафо станице
 И4 - телефонске централе
 И5 - Хидролошке станице
 И6 - релејни и антенски стубови
 И7 - црпне станице
 И8 - заштитни ее коридор
 И9 - заштитни гасни коридор
 И10 - железничка станица; железничка инфраструктура и заштитни коридори
 И 11 - јавни паркинг
 И 12 - обалоутврде, мостови
 И 13 - водоторањ.

Зoнe инфрaструктурних кoридoрa нaмeњeнe су изрaдњи искључивo oбjeкaтa jaвнe сaoбрaћajнe,
мелиорационе, дoвoднe, oдвoднe и oстaлe инфрaструктурнe мрeжe (нискoгрaдњa и висoкoгрaдњa) и
прaтeћих прoстoриja зa нaдзирaњe функциoнисaњa мрeжa и урeђaja. Унутaр зoнa инфрaструктурних
кoридoрa нe мoжe сe oдвиjaти изрaдњa oбjeкaтa нити прoстoриja стaмбeнe нaмeнe, нити oстaлих
oбјеката висoкoгрaдњe oсим нaвeдeних у прeдхoднoм стaву.
Све планиране локације инфраструктурних мрежа и објеката које су предложене Планом су
планерски дефинисане. Постоји реална предпоставка да ће приликом реализације плана бити
потребне одређене корекције у смислу разраде капацитета и профила. Смернице за спровођење
планираних решења Плана су за ову врсту објеката дефинисане поглављем "II 1.12.4
Инфраструктурне мреже и објекти и зелени фонд" и дата је могућност да се урбанистичким
плановима или урбанистичким пројектима дефинишу нове или друге локације.

ПРAВИЛA ГРAЂEЊA
Заштитни појасеви у инфраструктурним коридорима
Заштитни појас је површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и која служи за заштиту
јавног пута и саобраћаја на њему.
Појас контролисане изградње је површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој се
ограничава врста и обим изградње објеката, која је исте ширине као и заштитни појас и која служи
за заштиту јавног пута и саобраћаја на њему. Ширина заштитних појасева трасе и објеката
инфрастуктурних система инфраструктурном коридору државних путева првог и другог реда, као и у
коридорима појединих инфраструктурних система, утврђена је на основу законских и подзаконских
аката.
Врсте и ширине заштитних поајсева са правилима грађења и режимима заштите
Планом се дефинишу обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и планираних
инфраструктурних система унутар инфраструктурног коридора на подручју града, и то:
Непосредни појас заштите

- од ивице замљишног појаса пута, и то: 20 m за ДП 1; 10 m за ДП 2; 5 m за општински и
некатегорисани пут, ако графичким прилогом није дефинисана другачија грађевинска
линија у складу са стеченим правом;

- од осе крајњег железничког колосека – 25 m;
- од осе далековода 110kV je 15m, од осе далековода 35кV је 7m, а од осе

далековода/мешовитих водова 20kV и 10kV је 5m;
- од осе магистралног гасовода 50bar je 30m, од челичног гасовода до 13bar је 4m а од осе

дистрибутивног гасовода до 4bar је 1m,
- од осе оптичког телекомуникационог кабла – 1 m.
- u непосредном појасу заштите је забрањена изградња стамбених, пословних и помоћних

објеката, као и свих објеката који нису у функцији инфраструткурног система;
- дозвољена је изградња функционалних и пратећих садржаја у функцији инфраструктурног

система (станицa за снабдевање моторних возила горивом, ауто-сервисa, аутобазa и сл.),
постављање планираних паралелно вођених траса осталих инфраструктурних система, као
и извођење радова у циљу спровођења мера заштите животне средине;

- легализација и реконструкција постојећих објеката може се одобрити само уз одговарајућу
техничку документацију; и

- код енергетских и телекомуникационих система забрањено је сађење биљака са кореном
чија је дубина већа од 1 m на удаљењу мањем од 5m од осе гасовода и у појасу заштите
оптичког кабла.

Заштитни појас далековода 110kV
- 25m са обе стране вода мерено од крајњег фазног проводника, у складу са чланом 218

Закона о енергетици.
Шири појас заштите

- појас контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите, и то: 20 m за ДП 1;
10 m за ДП 2; 5 m за општински пут, 175 m за железничку пругу и гасовод,

- у ширем појасу заштите је дозвољена изгардња нових објеката (легализација,
реконструкција, доградња и изградња) у зонама предвиђеним одговарајућим урбанистичким
планом за изградњу;

- дозвољено је отварање каменолома и изградња индустријских, комуналних и
пољопривредних објеката и постројења који су извори загађивања животне средине, на
удаљењу већем од 50 m од осе крајњег колосека пруге;

- дозвољена је изградња водовода, канализације, топловода, железничке пруге,
телекомуникационих и елетровода, инсталација, постројења и сл;

- угоститељски објекти: површина парцеле (комплекса) до 1000 m 2, индекс изграђености
0,7; степен заузетости парцеле 70%, спратност обејеката П;
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- рекреативни (спортски) објекти: површина парцеле (комлекса) до 2000 m2; индекс
изграђености – 0,8; степен заузетости парцеле – 80%; спратност објеката – П;

- објекти намењени туризму су слободностојећи на појединачним парцелама или групације
слободностојећих објеката на једној парцели (комплексу);

- објекат намењен туризму треба интегрисати са природним окружењем у коме се налази;
- у спортским комплексима могућа је изграња компатибилних садржаја (апартмана,

трговачко-угоститељских објеката, и сл.) са максималним индексом изграђености 0,1 и
максималним индексом заузетости 5%.

Правила за постављање инсталација поред државних путева I и II реда:
- у заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима

(„Сл.гласник РС“, бр. 101/05 и 123/07), може да се гради, односно поставља водовод,
канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, као и
телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и сл. по претходно
прибављеној сагласност 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.

- 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 коловоза), увећана за по 3 m са сваке стране.

- минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте
заштитне цеви износи 1, 5m.

- Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање
(постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,2m.

- уколико се инсталације паралено воде, морају бити постављене минимално 3м  од крајње
тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала
за одводњавање) изузетно ивице 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.

- Навести правило да се аутобуска стајалишта на државним путевима планирају ван коловоза
уз сагласност управљача јавног пута.

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;
- прикључивање прилазног на јавни пут врши се првенствено његовим повезивањем са

другим прилазним или некатегорисаним путем већ прикљученим на јавни пут, а на
подручјима на којима ово није могуће, прикључивање прилазног пута врши се непосредно
на јавни пут, и то првенствено на пут нижег реда;

- изградњом дела пута или путног објекта не сме се нарушити континуитет трасе тог пута и
саобраћаја на њему;

- дуж јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано
одвођење атмосферских  вода;

- ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, обезбедити косине усека,
засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту тзв. биоармирањем, тј. озеленети
травом, шибљем и другим аутохтоним растињем које не угрожава прегледност пута;

- одводњавање површинских вода врши се слободним падом према риголама, односно према
улици са минималним падом од 1,5%;

- државни пут који пролази кроз насеље, а који је истовремено и улица у насељу, може се
изградити као улица са елементима који одговарају потребама насеља;

- приликом планирања нових или реконструкције постојећих улица, требало би обезбедити
улично зеленило (пожељно двострано), тако да не ометају прегледност пута и не
угрожавају безбедност саобраћаја;

- путеви трајног карактера, који се граде и уређују за потребе пољопривредне и шумске
привреде, могу се користити и за потребе локаланог саобраћаја;

- саобраћајна површина аутобуског сталалишта на јавном путу, осим улице, мора се
изградити ван коловоза јавног пута;

- уколико је главни приступ привредној зони преко општинских путева, минимална ширина
коловоза предметног пута је 7 m; коловозну конструкцију на таквим путевима
димензионисати за тешки теретни саобраћај.

Правила грађења и уређења некатегорисане путне мреже:
- Најмања дозвољена ширина појаса регулације за некатегорисане путеве и улице је 10 m;
- у појасу регулације некатегорисаног пута изводе се обострани тротоари ширине по 1,5 m а

изузетно може једнострани тротоар исте ширине;
- ван изграђеног простора насеља изводе се обостране банкине ширине по 1,5 m са тврдим
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застором;
- у обостраном разделном појасу између коловоза и тротоара ширине 1,5-2m формира се

дрворед и/или бициклистичка стаза, у складу са локалним условима и потребама;
- све подземне инсталације се, по правилу, постављају у појасу регулације;
- кота нивелете пута мора бити најмање 1 м нижа од висине приземља објекта поред пута,

осим у случају када су постојећи објекти изграђени у непосредном појасу заштите пута;
- коловозни застор је асфалтни, бетонски или туцаник са дебљином коловозне конструкције

од око 50 cm;
- паркинг површине са тврдим застором формирају се за теретна возила поред улазно-

излазног путног правца у изграђен простор насеља, а за путничка возила у централном
делу изгађеног простора насеља; и

- земљани и шумски путеви који се укрштају или прикључују на регионалне путеве, морају се
изградити у складу са законом.

Пешачки и бициклистички саобраћај
- Пешачке стазе и тротоари чине саставни елемент попречног профила свих градских и

сеоских саобраћајница;
- Пешачке стазе и тротоари морају бити обавезно физички издвојене у посебне површине

које су заштићене од осталих видова моторног саобраћаја;
- Минимална ширина тротоара за мимоилажење пешака је 1,5 m, а за мимоилажење

инвалида са помагалима је 1,8 m;
- При трасирању бициклистичких стаза користити мирне улице, избегаавати улице са

неповољним нагибима, користити озелењене зоне, повезивати стамбене зоне, зоне
рекреације, централних активности, туристичке локалитете и сл;

- Планирати просторе за паркирање бицикала у централним насељским зонама, атрактивним
туристичким зонама и другим реперним тачкама;

- Минимална ширина једносмерне бициклистипке стазе је 1,25 m, а двосмерне 2,5 m.

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

Градња у близини или испод ваздушних високонапонских водова
Градња у близини далековода је условљена Законом о енергетици (''Сл.гласник РС'', бр.145/2014),
Законом о планирању и изградњи, Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова  називног напона од 1kV до 400kV (''Сл.лист СФРЈ'', бр.65/88 и ''Сл.лист
СРЈ'', бр.18/92), Правилником о техничким нормативима  за електроенергетска постојења називног
напона изнад 1000V (''Сл.лист СФРЈ'', бр.4/74), Правилником о техничким нормативима за уземљење
електроенергетских постојења називног напона изнад 1000V (''Сл.лист СРЈ'', бр.61/95), Законом о
заштити од нејонизујућих зрачења (''Сл.гласник РС'', бр.36/2009) са припадајужим правилницима и
Правилницима и Техничким условима заштитне подземних металних цевовода од утицаја
електроенергетских посторјења и условима везаним за заштити од утицаја на телекомуниациона
постројења (заштита од опасности и заштита од сметњи).
У непосредном заштитном појасу далековода забрањена је изградња објеката за стални боравак
људи, испади на објектима (стрехе, балкони), садња дрвећа. Градња других инфраструктурних
објеката је дозвољена уз поштовање заштитних мера прописаних законом и услова надлежних
предузећа за пренос и дистрибуцију ел.енергије. Непосредни заштитни појас далековода је
представљен на одговарајућем графичком прилогу.
У заштитном појасу далековода 110kV (25m од ближег фазног објеката) за градњу објеката
неопхднод је прибављање сагласност ЈП ''Електромрежа Србије'' – по процедури која је дефинисана
у Условима за потребе израде измене и допуне ПГР ''Шабац'' поменутог предузећа (бр.0-1-2-322/1од
12.03.2015.год) који су приложени у документацији елабората, а која се издаје  на одговарфајући
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Елаборат израђен од овлашћене пројектне организације.
У заштитном појасу далековода 110kV ни на који начин (приликом извођења радова, приликом
експолоатације објеката) не сме доћи до нарушавања сигурносне удаљености од 5m од проводника
далековода. То се односи и на садњу дрвећа које би могло растом или падом нарушити сигурносну
удаљеност, а такође и коришћење прскалица за воду и млаза  за заливање уколико постоји
могућност да се млаз приближи на мање од 5m проводнику далековода. Нисконапонске телефонске
прикључке , ТК  и КДС прикључке извести подземно. Код извођења било каквих грађевинских
радова, нивелације терена и ископа у близини далековода ни на који начин се не сме угорзити
статичка стабилност стубова далековода. Генерално, терен испод далековода не треба насипати, а
код изградње саобраћајница (или далековода преко саобраћајница) морају се испоштовати
прописане сигурносне висине, као и мере појачане електричне и механичке изолације на
далеководу је 1m.

Градња у близини гасовода
Градња у близини магистралног гасовода и главних мерно-регулационих станица  је условљена
Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска
◦већег од 16bar  (''Сл.лист РС'', бр.37/2013) и интеним прописима ЈП ''Србијагас'' (2009.год), У
непосредном заштитном појасу магистралног гасовода до 50bar (eксплоатациони појас) 30m са обе
стране трасе, забрањено је градити објекте за становање и боравак људи, а могуће је градити
привремени и трајни објекти у функцији гасовода и други инфраструктурни објекти уз поштовање
одговарајућих прописа.
У појасу ширине 5m са обе стране трасе магистралног гасовода забрањена је садња биљака чије
корен досеже дубину већу од 1m односно за које је потребно да се земљиште обрађује до дубине
веће од 0.5m. У том појасу не сме бити никаквих препрека (ограда и сл.) због неопходности
приступа тешким машинама у случају интервенције на гасоводу. Код изградње укрштања
саобраћајница са магистралним гасоводом, неопходно је прибављање одговарајућих услова и
сагласности ЈП ''Србијагас''. Генерално, угао укрштања мора бити између 90 и 60 степени, морају се
применити мере додатне механичке заштите и систем за одзрачивање.
За гасоводе притиска до 16bar услови за изградњу и прописана растојања дефинисани су Интерним
техничким правилима ЈП ''Србијагас'' (2009.год) и табеларно су дати у акту поменутог јавног
предузећа – Издавање услова за потребе израде измене и дупуне ПГР Шабац (бр.06-01-7106/1 од
27.01.2015.год.) а који је приложен у документацији елабората.

Зоне санитарне заштите изворишта: услови дефинисани поглављем II 1.6.2 Водоснабдевање

Остали услови
Приликoм утврђивaњa микрoлoкaциja инфрaструктурнe мрeжe мoгућa су мaњa oдступaњa збoг
усклaђeњa eлeмeнaтa тeхничкoг рeшeњa, пoстojeћих и плaнирaних oбjeкaтa и инфрaструктурe,
кoнфигурaциje тeрeнa, нoсивoсти тлa тe имoвинскo прaвних oднoсa и др., с тим дa сe услoвљaвa дa
сe у плaнирaни кoридoр рeзeрвaциje прoстoрa мoрa смeстити укупaн пoпрeчни прoфил планираног
коридора. При прojeктoвaњу пojeдиних oбjeкaтa и урeђaja кoмунaлнe инфрaструктурe пoтрeбнo je
прибaвити суглaснoсти и oстaлих кoрисникa/власника инфрaструктурних кoридoрa.
У oквиру плaнирaних кoридoрa je зaбрaњeнa изгрaдњa билo кaквих других oбjeкaтa сeм oних у
oснoвнoj нaмeни. Дo привoђeњa зeмљиштa плaнирaнoj нaмeни, зeмљиштe сe мoжe кoристити нa
дoсaдaшњи нaчин. Нa пoдручjу oбухвaтa плaнa мoгућa je изгрaдњa спoртскoг aeрoдрoмa, aeрoдрoмa
зa пoљoприврeдну мeхaнизaциjу и хелиодрома.
oбjeкти чиja
je изгрaдњa
зaбрaњeнa

Унутaр oвих зoнa нe смejу сe oбaвљaти дeлaтнoсти које су непоменуте у пoглaвљу
"нaмeнa пoвршинa". Зaбрaњeнo je овим Планом пoљoприврeднo зeмљиштe (свих
категорија) кoристити зa: aутo oтпaдe, дeпoнoвaњe грaђeвинскoг и другoг
мaтeриjaлa и сл.
Намена или капацитет објекта могу бити забрањене или ограничене другим
законским прописима, одлукама локалне самоуправе, еколошким условима и сл.

073. НЕПОМЕНУТИ УСЛОВИ
Сви непоменути услови који нису дефинисани Ревизијом ПГР или важећим ПДР, дефинисаће се у
складу са условима и правилима који су дефинисани Правилником о општим правилима за
парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр.22/15) и другим, важећим законским и
подзаконским актима.

074. НЕУСАГЛАШЕНИ УСЛОВИ
У случају неусаглашених услова Ревизије ПГР и важећих планова детаљне регулације и
урбанистичких пројеката, доминантни су услови дефинисани ПДР и УП.
У случају неусаглашених текстуалних, општих услова и посебних услова, доминантни су посебни
услови који су дефинисани за карактеристичан блок.
Уколико на графичким прилозима постоји неусаглашеност услед техничке грешке, релевантан је
податак са графичког прилога "План нивелације и регулације" и "План површина јавне намене".
Уколико у списку координата осовинских и темених тачака, недостају неке координате или је дошло
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до техничке грешке у њиховом очитавању, релевантни су подаци који се очитају са графичког
прилога у дигиталном облику: „План нивелације и регулације“ (за површине јавне намене), односно
са планова инфраструктуре јер су рађени на ажурној, геореференцираној геодетско катастарској
подлози.

Блок бр: 1
Назив: "Центар 1"
Плански документ: Обавезна израда ПДР за блок 1 и блок 2 - приоритет
Доминантна намена: Ц1, ЈО, ЈП, С1, С2, С3, И3
Усмеравајуће одредбе: Обавезно поштовање саобраћајне матрице. Није дозвољено
умањење површина јавне намене (дефинисаних предходним планом) већ само њихова
корекција ради усклађивања техничких, регулационих и нивелационих параметара.
Регулација која се обавезно мора сачувати је шематски дефинисана графичким
прилогом док се ПДР треба дефинисати аналитички. Обавезно поштовање Одлуке о
утврђивању Улице Господара Јеврема у Шапцу за просторну културно-историјску
целину („Сл.Гласник РС“, бр. 58/06) и других објеката који имају статус НКД или су
евидентирани као објекти вредне градске архитектуре. Обавезна заштита природног
добра - стабла липе. Приликом израде плана, обавезно је око стабла дефинисати
површину јавне намене. ПДР-ом дефинисати статус објеката који нису изведени у
складу са предходним урбанистичким плановима. За објекте чија се изградња планира,
услове утврдити у складу са условима који су дефинисани за објекте у непосредном
суседству. Објекти уз Господар Јевремову и Масарикову се граде у континуираном,
непрекинутом низу до коте утврђене висинске регулације.

До доношења плана је могућа изградња/реконструкција објекта Кош клуба на
постојећој локацији и у постојећем обиму, такође и изградња трафо-станице 20/0.4kV
"Библиотека 2" на кат.парцели бр.4745/2 К.О.Шабац. ПДР-ом дефинисати услове за
изградњу још једне дистрибутивне трафо-станице.

Блок бр: 2а
Назив: "Центар 2"
Плански документ: Обавезна израда ПДР за блок 1 и блок 2 - приоритет
Доминантна намена: Ц1, ЈО, ЈП, С1, С2, С3
Усмеравајуће одредбе: ПГР је дефинисао само регулациону линију према Тргу ђачког
батаљона а унутрашње уређење блока решити ПДР. Обавезно поштовање Одлуке о
утврђивању Улице Господара Јеврема у Шапцу за просторну културно-историјску
целину („Сл.Гласник РС“, бр. 58/06) и других објеката који имају статус НКД или су
евидентирани као објекти вредне градске архитектуре. ПДР-ом дефинисати статус
објеката који нису урађени у складу са предходним урбанистичким плановима. За
објекте чија се изградња планира, услове утврдити у складу са условима који су
дефинисани за објекте у непосредном суседству. Објекти уз Господар Јевремову и Лазе
Лазаревића се граде у континуираном, непрекинутом низу до коте утврђене висинске
регулације. Размотрити могућност уградње лифтова у стамбене зграде.

Блок бр: 2б
Назив: "Центар 2" / Трг ђачког батаљона
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1, ЈП, К5, К9, Т, И
Усмеравајуће одредбе: Објекат Тржнице је НКД. Објекат "Точак" може да остане у
статусу "осталог земљишта" само ако је намена објекта угоститељство (Т) и ако
наставља традицију предходног објекта. У супротном, ПДР се може утврдити промена
намене земљишта у површину јавне намене. Тржница (К5) и јавни тоалет (К9) су
објекти комуналне намене. Површине јавне намене уредити као декоративне површине
уз могућност расписивања арх. конкурса.

Урбанистичко-техничком документацијом дефинисати услове за изградњу вреловодног
крака до котларнице "Ј.Веселиновић".

II 2.4. ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПО БЛОКОВИМА СА
УСМЕРАВАЈУЋИМ ОДРЕДБАМА

II 2.4. 1. ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА I: Ужи центар, блокови 1-42
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Блок бр: 2в
Назив: "Центар 2"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, ЈО, ЈП
Усмеравајуће одредбе: Блок реализован у складу са урбанистичком документацијом.
Могуће инвестиционо и текуће одржавање.

Блок бр: 2г и 2д
Назив: "Центар 2"
Плански документ: ПДР „Центар 2-1“ (12/08) и ИД ПДР „Центар 2-1“ (6/10)
Доминантна намена: С1, С2, ЈО, ЈП
Усмеравајуће одредбе: Подручје на којем се примењује ПДР. У случају потребе за
изменом плана, доминантна намена је С1, С1+ односно за низ С2. Могућа промена
намене С2 на одређеном броју парцела у 2д, ради планирања изградње објекта јавне
гараже (власништво јавно или приватно).

Блок бр: 2ђ, 2 е
Назив: "Центар 2"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С1+, Рз2 (занатски центар) и ЈП
Усмеравајуће одредбе: Блокови реализовани у складу са урбанистичком
документацијом. Могуће инвестиционо и текуће одржавање. Могућа уградња лифтова у
стамбене зграде и у том циљу је дозвољено умањење површина јавне намене. У
случају легализације делова дограђених етажа (када је прибављена сагласност
сувласника), дозвољена доградња целе етаже. У таквим случајевима се подразумева
да су доградње делови постојећих стамбених јединица, односно, да број нових станова
по ламели (улазу у стамбени објекат) не може бити већи од 2. Наведене интервенције
се могу извести без измене ПДР, обавезна израда УП.

У занатском центру правила парцелације: објекат = парцела а остало су површине
јавне намене. Могућа исправка граница кат.п.бр. 2076 у циљу усаглашавања са
изведеним стањем.

Блок бр: 3
Назив: "Центар 3"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1, С1, С2, ЈО, З, ЈП, И3
Усмеравајуће одредбе: Блок претежно реализован у складу са урбанистичком
документацијом. На вишеспратним стамбеним (ст. пословним) објектима (пет
надземних етажа и више - П+4+Пк/Пс и више), могуће инвестиционо и текуће
одржавање. Могућа уградња лифтова у стамбене зграде и у том циљу је дозвољено
умањење површина јавне намене. Објекти уз Стојана Новаковића, Г. Јевремову и В.
Караџића се граде у континуираном, непрекинутом низу до коте утврђене висинске
регулације.

Објекти у унутрашњости блока: низ уз Улицу ратних војних инвалида се гради до
максималне спратности четири надземне етаже.

Максимална спратност објеката у унутрашњости парцела из Ул. Господар Јевремове је
П+1+Пк уколико до границе суседне парцеле/ суседног објекта има минимално 7,0 м,
односно П+1 уколико је удаљеност између 4,0 и 6,99м, односно П ако је удаљеност
мања од 3,99м. Изузетак од овог правила јесте само претежно реализована изградња
унутрашњег низа у складу са неким од предходних планова. Под претежно
реализованом изградњом се подразумева реализација од преко 50% (нпр. изградња
објекта на кат.п.бр 4476/3 треба да буде максимално П+1+Пк). У двориштима где је
изградња започета у складу са идентичним правилима којима је дефинисан низ
објеката - под тим условима ће се завршити и изградња преосталих објеката у
двориштима (раније ПДР "Центар 3": преузети спратност, фасаду, грађевинске линије).
Максимална спратност низа у Ул. А. Богићевића (од В. Караџића до Ул. РВИ) је три
надземне етаже (П+1+Пк, П+2).

Максимална спратност планираног објекта уз Ул. А. Богићевића (од Ул. РВИ до Ул. С.
Новаковића) је четири надземне етаже (П+2+Пс). Максимални габарит је дефинисан
графичким прилогом (објекат=парцела). Препусти максимало до 1,2м. Паркинг простор
ће се обезбедити на површини јавне намене у овом блоку и суседном (блок 100).
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Блок бр: 4
Назив: "Центар 4"
Плански документ: ПДР „Центар 4“ (6/10)
Доминантна намена: Ц1, С1, С2, ЈП, ЈО, И3
Усмеравајуће одредбе: Подручје на којем се примењује ПДР. У случају потребе за
изменом плана, доминантна намена је Ц1, С2 за унутрашњост блока, С1 за низ до К. И.
од Семберије и угао К. Милана и К. Иве. ПДР је могућа промена трасе (регулације)
унутар блоковске улице и другачије решење унутрашњости блока. Објекти уз Ул.
Господар Јеврема и Лазе Лазаревића се граде у континуираном, непрекинутом низу до
коте утврђене висинске регулације.

Урбанистичко-техничком документацијом дефинисати услове за изградњу вреловодног
крака до котларнице "Ј.Веселиновић".

Блок бр: 5а, 5б
Назив: "Центар 5"
Плански документ: Обавезна израда ПДР - приоритет
Доминантна намена: Ц1, С1, С2, С3, ЈО, ОО, ОС, ЈП, И3
Усмеравајуће одредбе: Објекти уз улице Масарикову и Војводе Мишића се граде у
континуираном, непрекинутом низу до коте утврђене висинске регулације, односно у
складу са условима надлежног завода за заштиту споменика културе.

Унутар блоковске саобраћајнице су дефинисане из разлога обезбеђења безбедоносних
услова за објекте образовања. Приликом израде ПДР, може се предложити другачије
решење, поштујући безбедоносне услове школског комплекса. Планирати изградњу
дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV и (или) за доградњу објекта и капацитета
постојеће ТС "Милева Косовац".

ПДР-ом редефинисати услове за изградњу ТК кабловског подручја N1 из постојећег
урбанистичког пројекта.

Блок бр: 5в
Назив: "Центар 5"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1, С1, ЈП, И3
Усмеравајуће одредбе: За постојећи објекат инвестиционо и текуће одржавање.

За планирани објекат се дефинишу услови у складу са стеченим обавезама. Спратност:
максимално седам надземних етажа (П+5+Пс), максималан број станова 110,
минималан број паркинг/гаражних места 75. Недостајући број паркинг места се
обезбеђује на површини јавне намене. Максимални хоризонтални габарит је дефинисан
графичким прилогом. Инвеститор није у обавези да обезбеди зелене површине унутар
сопствене парцеле. Изградити дистрибутивну трафо-станицу 20/0.4кV "Центар 5" на
делу кат.парцеле 5588 К.О.Шабац.

Блок бр: 6а
Назив: "Центар 6"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1, С2, С3, И
Усмеравајуће одредбе: Објекти уз Ул. Масарикову се граде у континуираном,
непрекинутом низу до коте утврђене висинске регулације.

Максимална спратност објеката у унутрашњости парцела из Ул. Масарикове је П+1+Пк
уколико до границе суседне парцеле/ суседног објекта има минимално 7,0 м, односно
П+1 уколико је удаљеност између 4,0 и 6,99м, односно П ако је удаљеност мања од
3,99м. Изузетак од овог правила јесте само претежно реализована изградња
унутрашњег низа у складу са неким од предходних планова. Под претежно
реализованом изградљом се подразумева реализација од преко 50%.

Телекомуникациону мрежу у блоку изградити у складу са постојећом урбанистичко-
техничком документацијом за изградњу Тк кабловског подручја N6 АТЦ "Шабац".

Блок бр: 6б
Назив: "Центар 6"
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Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, И
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Како се одустало
од реализације продужетка јавне површине на кат. п. бр. 5344, иста може прећи у
остало земљиште и припојити суседној парцели.

Телекомуникациону мрежу у блоку изградити у складу са постојећом урбанистичко-
техничком документацијом за изградњу Тк кабловског подручја N6 АТЦ "Шабац".

Блок бр: 7
Назив: "Центар 7"
Плански документ: ПДР „Центар 7“ (25/06)
Доминантна намена: Ц1, С 1, С1+, С2, С3, ЈО, ЈП, ЗП
Усмеравајуће одредбе: Подручје на којем се примењује ПДР. У случају измене плана -
у складу са доминантним наменама.

По изградњи планиране ТС 20/0.4kV "Нушићева 2" и доградње ТС 20/0.4kV "Навип" са
припадајућим расплетима подземних ел.енергетских каблова 20kV и 0.4kV демонтирати
амортизовану, лимену ТС "Позориште" на к.п.бр.6265/1 К.О.Шабац.

Блок бр: 8
Назив: "Центар 8"
Плански документ: ПДР „Центар 8“ (10/13) и ИД ПДР „Центар 8“ (5/14)
Доминантна намена: Ц1, С1, С1+, С2, С3, ЈП, ЗП
Усмеравајуће одредбе: Подручје на којем се примењује ПДР. Могућа израда новог ПДР
ради усклађивања параметара са Ревизијом.

Блок бр: 9
Назив: "Блок 119"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1, ОС, В, С1; С2, С3, Рз2 (комерцијални објекти); ЈО, ЈП, И
Усмеравајуће одредбе: Блок претежно реализован у складу са урбанистичком
документацијом а Ревизијом су утврђени услови како би се планирана изградња
завршила. За постојеће објекте је могуће инвестиционо и текуће одржавање. Могућа
уградња лифтова у стамбене зграде и само у ту сврху је дозвољено умањење
површина јавне намене. У случају легализације делова дограђених етажа (када је
прибављена сагласност сувласника), дозвољена доградња целе етаже. У таквим
случајевима се подразумева да су доградње делови постојећих стамбених јединица,
односно, да број нових станова по ламели (улазу у стамбени објекат) не може бити
већи од броја станова последње етаже и уз обавезу обезбеђења паркинг простора на
један од начина дефинисаних општим правилима 018.

На кат.п.бр. 5454, 5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5520/2, 5515 и 5507/2, на којима није
реализована изградња у складу са предходним урбанистичким планом, максимални
индекс заузетости је 80% а индекс изграђености 3,0.

Блок бр: 10, 11, 13, 14,15,
Назив: "Бенска бара"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С1+, ЈП и ЗП у свим блоковима; Рз 2: занатски центар у
блоковима 10, 14 и ЈО и ЈП у блоку 15, K10 котларница у блоку 14, И3
Усмеравајуће одредбе: Блокови реализовани у складу са урбанистичком
документацијом. Није дозвољена изградња нових објеката. Могуће инвестиционо и
текуће одржавање. Могућа уградња лифтова у стамбене зграде и у том циљу је
дозвољено умањење површина јавне намене. Могуће постављање косе кровне
конструкције максимално до 10% нагиба. У случају легализације делова дограђених
етажа (када је прибављена сагласност сувласника), дозвољена доградња целе етаже. У
таквим случајевима се подразумева да су доградње делови постојећих стамбених
јединица, односно, да број нових станова по ламели (улазу у стамбени објекат) не
може бити већи од броја станова последње етаже и уз обавезу обезбеђења паркинг
простора на један од начина дефинисаних општим правилима 018.

Слободне површине унутар блоковског зеленила уредити као декоративне површине уз
могућност постављања дечијих игралишта и малих спортских терена. Слободне
површине око објеката јесу приступне саобраћајнице, паркинзи и блоковско зеленило.
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Блок бр: 12
Назив: "Блок Х"
Плански документ: ПДР „Блок Х“ (7/08)
Доминантна намена: С1, С1+, С2, С3/4, ОП
Усмеравајуће одредбе: Подручје на којем се примењује ПДР. У случају потребе за
изменом плана, доминантне зоне се задржавају, према графичком прилогу. Могуће
постављање косе кровне конструкције максимално до 10% нагиба (осим за зону С2).

Блок бр: 16
Назив: "Ф - 3"
Плански документ: ИД ПДР "Ф-3" (12/08)
Доминантна намена: С1
Усмеравајуће одредбе: Објекат није изграђен. План се задржава или се мења у складу
са доминантном наменом. Ова површина се може укључити у површину блока бр. 17 за
који је обавезна израда ПДР у ком случају планирати дистрибутивну ТС 20/0.4kV
"Шаран 2" на локцији опредељној Изменом и допуном ПДР-а или у непосредној
близини . Раскрсница улица Кнеза Лазара и Краља Петра Првог се може решити као
кружна раскрсница

Блок бр: 17
Назив: "Ф-3"
Плански документ: Обавезна израда ПДР
Доминантна намена: С1, С1+; Рз2, ЈО, ЈП, ЗП, И
Усмеравајуће одредбе: Зона С1 уз Ул. Кнеза Лазара је у обухвату због потребе
дефинисања јавних површина. У случају потребе за интервенцијама на објектима,
примењују се одредбе ПГР - Ревизија: Могуће текуће и инвестиционо одржавање.
Могућа уградња лифтова у стамбене зграде и у том циљу је дозвољено умањење
површина јавне намене. Могуће постављање косе кровне конструкције максимално до
10% нагиба. У случају легализације делова дограђених етажа (када је прибављена
сагласност сувласника), дозвољена доградња целе етаже. У таквим случајевима се
подразумева да су доградње делови постојећих стамбених јединица, односно, да број
нових станова по ламели (улазу у стамбени објекат) не може бити већи од броја
станова последње етаже и уз обавезу обезбеђења паркинг простора на један од начина
дефинисаних општим правилима 018.

Према подацима надлежног завода за заштиту споменика културе, могуће је да се на
локацији налази археолошко налазиште, те треба прибавити посебне услове приликом
израде ПДР.

Блок бр: 18
Назив: "Бенска бара"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С1+, ЈП и ЗП
Усмеравајуће одредбе: Блок реализован у складу са урбанистичком документацијом.
Није дозвољена изградња нових објеката. Могуће инвестиционо и текуће одржавање.
Могућа уградња лифтова у стамбене зграде и у том циљу је дозвољено умањење
површина јавне намене. Могуће постављање косе кровне конструкције максимално до
10% нагиба. У случају легализације делова дограђених етажа (када је прибављена
сагласност сувласника), дозвољена доградња целе етаже. У таквим случајевима се
подразумева да су доградње делови постојећих стамбених јединица, односно, да број
нових станова по ламели (улазу у стамбени објекат) не може бити већи од броја
станова последње етаже и уз обавезу обезбеђења паркинг простора на један од начина
дефинисаних општим правилима 018.

Слободне површине унутар блоковског зеленила уредити као декоративне површине уз
могућност постављања дечијих игралишта и малих спортских терена. Слободне
површине око објеката јесу приступне саобраћајнице, паркинзи и блоковско зеленило.

Блок бр: 19
Назив: "Ф-3"
Плански документ: ИД ПДР „Ф3-1“ (25/06)
Доминантна намена: С1
Усмеравајуће одредбе: Подручје на којем се примењује план. Могуће текуће и
инвестиционо одржавање.
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Блок бр: 20
Назив: "Ф-3 / Нама"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз2, могуће ЈО, ЈП, И3
Усмеравајуће одредбе: Могућа израда ПДР, односно укључивање овог подручја са
блоком 17 (доминантно С1, С1+ и Рз2), односно за посебан ПДР доминантно С1, ЈО, ЈП
и Рз2. У сваком случају објекат млина се не сме рушити, него је потребна
реконструкција и промена намене. Планом детаљне регулације је дозвољена промена
дефинисаних грађевинских линија.

Изградити дистрибутивну трафо-станицу 20/04kV "Х3" на засебној парцели која се
формира од дела кат.парцеле бр.6484/2 К.О.Шабац, на месту постојеће резерве у
дужини подземног ел.ен. кабла 20kV.  По изградњи планиране ТС са припадајућим
расплетима подземних ел.енергетских каблова 20kV и 0.4kV демонтирати амортизовану
ТС "Кула – Шапчанка стара" на поменутој кат. парцели.

Блок бр: 21
Назив: "Интерекс"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз2
Усмеравајуће одредбе: Инвестиционо и текуће одржавање објекта комерцијалне
намене. Могућа израда ПДР, односно укључивање овог подручја са блоком 17.
Обавезно уклањање дела ограде на раскрсници у складу са регулационом линијом.

Блок бр: 22
Назив: "Шаран"
Плански документ: Обавезна израда ПДР
Доминантна намена: С1, С2
Усмеравајуће одредбе: У случају потребе за интервенцијама на објектима, примењују
се одредбе ПГР - Ревизија: Могуће текуће и инвестиционо одржавање. Могуће
укључивање овог подручја са блоком 17.

Блок бр: 23
Назив: "Шаран"
Плански документ: ПГР - Ревизија до израде ПДР
Доминантна намена: Ц1, С2, И3
Усмеравајуће одредбе: У случају потребе за интервенцијама на објектима, примењују
се одредбе ПГР - Ревизија: могуће текуће и инвестиционо одржавање.
Објекти уз Ул. Карађорђеву се граде у континуираном, непрекинутом низу до коте
утврђене висинске регулације.

Максимална спратност објеката у унутрашњости парцела из Ул. Карађорђеве је
П+1+Пк уколико до границе суседне парцеле/ суседног објекта има минимално 7,0 m,
односно П+1 уколико је удаљеност између 4,0 и 6,99m, односно П ако је удаљеност
маља од 3,99m. Изузетак од овог правила јесте само претежно реализована изградња
унутрашњег низа у складу са неким од предходних планова. Под претежно
реализованом изградљом се подразумева реализација од преко 50%.

ПДР-ом планирати изградњу дистрибутивне 20/0.4kV "Кајмакчаланска" у делу блока
ближем улици Кајмакчаланској.

Блок бр: 24
Назив: "Шаран" / Сквер "Зоркиног солитера"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈП, ЈО, И11
Усмеравајуће одредбе: Површине јавне намене уредити као декоративне површине уз
могућност расписивања арх. конкурса и у том случају изградња објекта јавне намене
(изложбени павиљон и сл.).

Блок бр: 25
Назив: "Доњи шор 1"
Плански документ: ПДР „Доњи шор 1“ (12/08)
Доминантна намена: Ц1, С1, С2, С3, ЈО, ОО, ЈП
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Усмеравајуће одредбе: Подручје на којем се примењује ПДР. У случају потребе за
изменом плана - у складу са доминантним наменама. Објекти уз Ул. Карађорђеву се
граде у континуираном, непрекинутом низу до коте утврђене висинске регулације.

Блок бр: 26а
Назив: "Трг шабачких жртава"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1, С1, ЈО, ЈП, Т, ЗП
Усмеравајуће одредбе: Сви објекти се задржавају у оквиру изведених габарита. За
објекат ЈП за управљање грађевинским земљиштем је неопходна комплетна
реконструкција фасаде. За све објекте је могуће текуће и инвестиционо одржавање.

Површине јавне намене уредити као декоративне површине уз могућност расписивања
арх. конкурса.

Блок бр: 26б
Назив: "Трг шабачких жртава"
Плански документ: ПГР - Ревизија - обавезна израда ПДР
Доминантна намена: Ц1, С1, Т, ЗП
Усмеравајуће одредбе: За изградњу партерне површине трга и објеката у ободној зони
трга, неопходна је израда ПДР. Намена објеката је пословно стамбена, са могућношћу
формирања јавних простора. Препоручује се расписивање архитектонско
урбанистичког конкурса. Урбанистичко-техничком документацијом у блоку планирати
изградњу дистрибутивне трафо-станице 20/04kV "Блок Б".

Блок бр: 26в
Назив: "Трг шабачких жртава"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1, С1, Т, ЗП
Усмеравајуће одредбе: Намена објекта је пословно стамбена. Могућа препарцелација
до 350m2 под условом да се ширина парцеле не мења. Спајање више парцела је могуће
без ограничења. Максимална висина главних објеката је пет стамбених етажа
(П+3+Пк/Пс) до регулације улице а делова у унутрашњости парцела до три надземне
етаже (П+1+Пк/Пс, П+2).

Блок бр: 26г
Назив: "Трг шабачких жртава"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1, С1, Т, ЗП, И3
Усмеравајуће одредбе: Могуће текуће и инвестиционо одржавање. Могућа уградња
лифтова у стамбене објекте. Могуће постављање косе кровне конструкције максимално
до 10% нагиба. У случају легализације делова дограђених етажа (када је прибављена
сагласност сувласника), дозвољена доградња целе етаже. У таквим случајевима се
подразумева да су доградње делови постојећих стамбених јединица, односно, да број
нових станова по ламели (улазу у стамбени објекат) не може бити већи од броја
станова последње етаже и уз обавезу обезбеђења паркинг простора на један од начина
дефинисаних општим правилима 018.

Урбанистичко-техничком документацијом дефинисати услове за изградњу ТС 20/04kV
"Д1 нова" на кат.парцели бр.2627 К.О.Шабац" или за доградњу објекта и проширење
капацитета ТС 20/04kV "Д2" у блоку 10. По реализацији наведених активности и
изградњи припадајућих расплета подземних ел.енергетских каблова 20kV и 0.4kV
демонтирати амортизовану ТС "Д1" на кат.парцели бр.2632 К.О.Шабац, која је озбиљна
сметња обављању пешачког саобраћаја у блоку.

Блок бр: 27
Назив: "Соколана"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С2, С3; ЈО, ЈП, СРП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом која је дефинисана
графичким прилогом.

Постојећи објекти зоне С1: Могуће инвестиционо и текуће одржавање.
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Улични објекат на кат.п. бр. 4791 се гради у континуираном, непрекинутом низу са
суседним објектима, до коте венца објекта Соколане.

Телекомуникациону мрежу у блоку изградити у складу са постојећом урбанистичко-
техничком документацијом за изградњу Тк кабловског подручја N6 АТЦ "Шабац".

Блок бр: 28
Назив: "Мали парк"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈП, ГП, И3
Усмеравајуће одредбе: Зелена површина - сквер. Објекти инфраструктуре (ТС) се
задржавају, остали се уклањају.

Блок бр: 29
Назив: "Јелин блок"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С1+, С3;
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Постојећи објекти
зоне С1: Могуће инвестиционо и текуће одржавање. Могућа уградња лифтова у
стамбене зграде и у том циљу је дозвољено умањење површина јавне намене. Могуће
постављање косе кровне конструкције максимално до 10% нагиба. У случају
легализације делова дограђених етажа (када је прибављена сагласност сувласника),
дозвољена доградња целе етаже. У таквим случајевима се подразумева да су доградње
делови постојећих стамбених јединица, односно, да број нових станова по ламели
(улазу у стамбени објекат) не може бити већи од броја станова последње етаже и уз
обавезу обезбеђења паркинг простора на један од начина дефинисаних општим
правилима 018.

Блок бр: 30а
Назив: "Камењак"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1, С1+, С2, С3, ОО
Усмеравајуће одредбе: Објекти уз Ул. В. Караџића се граде у континуираном,
непрекинутом низу до коте утврђене висинске регулације.

Максимална спратност објеката у унутрашњости парцела из Ул. В. Караџића је П+1+Пк
уколико до границе суседне парцеле/ суседног објекта има минимално 7,0 м, односно
П+1 уколико је удаљеност између 4,0 и 6,99м, односно П ако је удаљеност мања од
3,99м. Изузетак од овог правила јесте само претежно реализована изградња
унутрашњег низа у складу са неким од предходних планова. Под претежно
реализованом изградљом се подразумева реализација од преко 50%.

Објекат стамбено - пословна кула (С1+): инвестиционо и текуће одржавање уз
могућност доградње приземља до планиране грађевинске линије.

Блок бр: 30б
Назив: "Камењак"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3,
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Улични низ Авде
Карабеговића припада у одликама С2 само по коефицијенту заузетости парцела. Због
ширине фронта парцела максимална спратност уличног фронта у овом блоку је три
надземне етаже (П+1+Пк, П+2). Остали објекти на парцелама (до коефицијента
заузетости зоне С2) су искључиво приземне спратности. Инвеститори могу
легализовати затечено стање других објеката на парцели и у том случају је дозвољено
инвестиционо и текуће одржавање.

Дозвољена је изградња објеката у складу са параметрима зоне С3, у коју би ова зона
требало да се трансформише.

Блок бр: 30в
Назив: "Камењак"
Плански документ: ПДР "Камењак" (у изради)
Доминантна намена: Ц1, С2, С3
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Усмеравајуће одредбе: Поштовање постојеће изграђености. Објекти уз Ул. Мачванску
се граде у континуираном, непрекинутом низу, до четири надземне етаже (П+2+Пс).
Објекти у унутрашњости парцела се граде, реконструишу и др. до спратности
спратност П+Пк, П+1 или П (у складу са спратношћу објеката у непосредном суседству
и потенцијалима парцела.

Блок бр: 31
Назив: "Стара аутобуска станица"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈП: сквер
Усмеравајуће одредбе: Објекти инфраструктуре (ТС) се задржавају, остали се
уклањају. Површине јавне намене уредити као декоративне површине уз могућност
расписивања арх. конкурса.

Блок бр: 32
Назив: "Краља Милана"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1, С1, С2, С3;
Усмеравајуће одредбе: Постојећи објекти зоне С1: Могуће инвестиционо и текуће
одржавање.

Објекти до Мачванске и Краља Милана, С1 и С2. За уличне низове се примењују
правила висинске регулације. За изградњу објекта на кат.п.бр. 1890, максимална
унутрашња грађевинска линија је оријентациона а инвеститор може одабрати да гради
објекат и до веће дубине (или у две ламеле), при чему је грађевинска линија од
границе кат.п. бр. 1877/3 минимално 5m. У том случају, спратност до те линије је
максимално три надземне етаже (П+1+Пк, П+2).

Максимална спратност објеката у унутрашњости парцела из ових улица (уколико се не
врши трансформација у зоне С2 и С3) је П+1+Пк уколико до границе суседне парцеле/
суседног објекта има минимално 7,0 m, односно П+1 уколико је удаљеност између 4,0
и 6,99m, односно П ако је удаљеност мања од 3,99m.

Блок бр: 33
Назив: "Краља Милана"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1, С1,
Усмеравајуће одредбе: Постојећи објекти зоне С1: Могуће надзиђивање до П+4+Пк.
Парцеле из постојеће зоне С3 могу се трансформисати у зону С2, односно, уколико се
споје кат.п. бр. 1906 и 1907, могу се трансформисати у зону С1.

Блок бр: 34
Назив: "Велики парк"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈП: ГП, СРПо, И
Усмеравајуће одредбе: Зелена површина - градски парк. Објекти инфраструктуре (ТС),
спорта и рекреације се задржавају, остали се уклањају.

Урбанистичко-техничком документацијом дефинисати услове за изградњу вреловодног
крака до котларнице "Ј.Веселиновић".

Блок бр: 35
Назив: "Јове Курсуле"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С2, С3
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Постојећи објекти
зоне С1: Могуће инвестиционо и текуће одржавање. Могућа уградња лифтова у
стамбене зграде и у том циљу је дозвољено умањење површина јавне намене. Могуће
постављање косе кровне конструкције максимално до 10% нагиба. У случају
легализације делова дограђених етажа (када је прибављена сагласност сувласника),
дозвољена доградња целе етаже. У таквим случајевима се подразумева да су доградње
делови постојећих стамбених јединица, односно, да број нових станова по ламели
(улазу у стамбени објекат) не може бити већи од броја станова последње етаже и уз
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обавезу обезбеђења паркинг простора на један од начина дефинисаних општим
правилима 018.

Планирани објекти у зони С1: дефинисана максимална зона изградње објеката,
максимална спратност пет надземних етажа (П+4+Пс). Објекти се граде у прекинутом
или непрекинутом низу, у складу са претежно реализованом изградњом у блоку.

Блок бр: 36
Назив: /
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С2, ОП, ЈО
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Могућа промена
намене на одређеном броју парцела ради планирања изградње објекта јавне гараже
(власништво јавно или приватно).

Максимална спратност објеката у унутрашњости парцела улице Краља Александра
(уколико се не врши трансформација у зону и С2) је П+1+Пк уколико до границе
суседне парцеле/ суседног објекта има минимално 7,0 m, односно П+1 уколико је
удаљеност између 4,0 и 6,99m, односно П ако је удаљеност мања од 3,99m.

Максимална спратност објеката у унутрашњости парцела Улице Војводе Бране је
П+1+Пк уколико до границе суседне парцеле/ суседног објекта има минимално 7,0 m,
односно П+1 уколико је удаљеност између 4,0 и 6,99m, односно П ако је удаљеност
мања од 3,99m.

Блок бр: 37
Назив: "Јанка Веселиновића"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3,
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. За објекте који се
налазе у зони која је ближа од 25 m од колосека, дозвољено је само инвестиционо и
текуће одржавање.

Максимална спратност објеката у унутрашњости парцела Улице Јанка Веселиновића
(уколико се не трансформишу у зону С2) је П+1+Пк уколико до границе суседне
парцеле/ суседног објекта има минимално 7,0 m, односно П+1 уколико је удаљеност
између 4,0 и 6,99m, односно П ако је удаљеност мања од 3,99m.

Блок бр: 38
Назив: "Четкара"
Плански документ: ПДР "Четкара" (у изради)
Доминантна намена: С2, Рз2 (С1)
Усмеравајуће одредбе: Поштовање постојеће изграђености и специфичним захтевима у
односу на железничку инфраструктуру. Зона Рз2 може да се трансформише у зону С1.

Блок бр: 39a
Назив: "Mедицинска школа"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ОС, ЈО, ЈП, ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом

Блок бр: 39б
Назив: "Педагошка академија"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1, С2, ОС, ВО, ЈО, ЈП, ЗП, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Унутрашње грађевинске
линије су дефинисане као оријентационе. Обавезно формирање јавног паркинга.

Уз постојећу трафо-станицу 20/0.4kV "М.Митровића" на кат.парцели бр.2608/2 К.О.
Шабац, изградити нову дистрибутивну ТС на засебној кат.парцели која се формира од
дела кат.парцеле 2608/1 К.О.Шабац. Могуће је обједињавање парцеле обе ТС.

Блок бр: 40
Назив: "Добропољска"
Плански документ: ПГР - Ревизија
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Доминантна намена: Ц1, С1, С2, ЈО (јавна гаража)
Усмеравајуће одредбе: Грађевинске линије су детаљно дефинисане у складу са
стеченим обавезама. На постојећем објекту у зони С1 је могуће техничко и
инвестиционо одржавање. Унутрашње грађевинске линије су дефинисане као
оријентационе.

Могућа промена намене С1 и С2 на одређеном броју парцела ради планирања
изградње објекта јавне гараже (власништво јавно или приватно). За изградњу објекта
јавне гараже је обавезна израда урбанистичког пројекта.

Блок бр: 41
Назив: "Дом војске"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1, Рз2 (комерцијалне делатности), Т, С1+, И3
Усмеравајуће одредбе: Нема изричитих услова висине спратности и коефицијената али
приликом пројектовања се морају поштовати следећи услови: Минимална спратност
пет надземних етажа са обавезном кулом у осовини Масарикове улице са минимално
девет надземних етажа (П+8+Пс). Захтева се репрезентативност у савременом
архитектонском изразу. Забрањена примена псеудо стилских карактеристика. Све
потребе објекта (инфраструктурни објекти, паркинг простор и сл.) морају бити
обезбеђени на сопственој парцели. Са блоком 42 треба да чини обликовну целину. У
том смислу су могуће корекције граница пов. јавне намене. Не условљава се зелена
површина. Могућност расписивања арх. конкурса.

УП-ом дефинисати услове за изградњу дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV (могуће
и у објекту).

Блок бр: 42
Назив: "Цветни трг"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1 - ЈП
Усмеравајуће одредбе: Површине јавне намене уредити као декоративне површине уз
могућност расписивања арх. конкурса.

Блок бр: 43а, 43б, 43в, 43г, 43д, 43ђ, 43е, 43ж, 43з, 43л, 43н, 43њ, 43о
Назив: "Доњи шор 2"
Плански документ: ПДР „Доњи шор 2“(12/08): ИД ПДР «Д. шор 2/1» (09)
Доминантна намена: С1, С1+, С2, С3; Рз2; ОП, ЈО, ЈП, И3
Усмеравајуће одредбе: Подручје на којем се примењује ПДР. У случају потребе за
изменом плана, поштовати доминантне намене, стечена права и услове које су добили
суседни објекти.

Могућа уградња лифтова у стамбене зграде и у том циљу је дозвољено умањење
површина јавне намене. Могуће постављање косе кровне конструкције максимално до
10% нагиба. У случају легализације делова дограђених етажа (када је прибављена
сагласност сувласника), дозвољена доградња целе етаже. У таквим случајевима се
подразумева да су доградње делови постојећих стамбених јединица, односно, да број
нових станова по ламели (улазу у стамбени објекат) не може бити већи од броја
станова последње етаже и уз обавезу обезбеђења паркинг простора на један од начина
дефинисаних општим правилима 018. Наведене интервенције се могу извести без
измене ПДР.

Без измене ПДР-а, засебном урбанистичко-техничком документацијом могу бити
дефинисани услови за изградњу дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на делу
кат.парцеле бр.7173/1 К.О.Шабац – у простору између постојеће ТС 10/0.4kV "Солитер
I" и регулационе линије улице М. Поцерца, на начин да се не омета приступ трафо-
блоковима постојеће ТС.

Блок бр: 43и, 43ј, 43к, 43љ, 43м,
Назив: "Доњи шор 2"
Плански документ: ПГР - Ревизија

II 2.4.2. ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА II: Шири центар, блокови 43-118
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Доминантна намена: С1, С2, С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Спратност објеката на
регулацији Поп Лукине улице је максимално П+4+Пс а минимално П+2+Пс. Обавезно
је поштовање грађевинске линије приземља објеката у Поп Лукиној и обавезна је
изградња објеката у непрекинутом низу.

Објекти су орјентисани на регулационе линије улице, а главна грађевинска линија се
поклапа са регулационом линијом, с тим да је на свим објектима обавезно постављање
колонаде на регулацији, односно повлачење фасадног зида приземља (линије излога)
за 2,0m, како би се формирала пешачка пасарела, заштићена испадом горњих етажа
(грађевинска линија горњих етажа се такође поклапа са регулационом линијом).
Приземље мора имати обавезну спратну висину од 4,20m (укључујући и међуспратну
конструкцију) и то у односу на коту приземља, која је на +0.15 m од коте терена.
Спратна етажа има максималну висину од 3,0m (укључујући и међуспратне слојеве), а
спратна висина за чисто пословне спратне етаже, може бити увећана за 10%.
Спратност објеката до регулације улица у зони С2 је максимално П+1+Пк а минимално
П+1+Пк. Завршна етажа може бити решена као поткровље или као “повучен спрат“ (на
истом објекту није дозвољена истовремена примена и поткровља и “повученог
спрата“). Поткровље мора имати максималну висину надзидка 1,6m и мора бити
заступљено на минимално 50% обима завршне етаже. Дозвољено је формирање
кровних баџа, са двосливним или тросливним кровом и примењеним истим кровним
покривачем као на основном крову. Ширина баџе, односно простора над којом се
формира кровна баџа је 3,0 m - максимално. Калкански зид баџе мора бити у
вертикалној равни фасаде објекта, а косина кровних равни на баџи мора бити таква да
обезбеди мању висину слемене линије баџе у односу на слемену линију главног крова.
Кровне баџе морају бити симетрично распоређене и усаглашене по типу и осталим
стилским одликама и материјалима. Прозорски отвори и/или балконска врата на баџи,
морају бити истоветни по типу и модуларној висини и ширини са осталим отворима на
фасади. Главни кров је обавезно кос, нагиба кровних равни до 33°-максимално, а
сливови ка површини јавне намене и сопственој парцели. Максимална кота слемене
линије објекта је +20.7 m. (у односу на коту тротоара), тако да косина крова, без
обзира на ширину разапињања кровне конструкције и врсту покривача, мора бити
прилагођена задатој максималној висини слемена. Испуст крова је једнак ширини
венца, максимално. “Повучен спрат“ подразумева увлачење фасадних равни за 2,5 m,
минимално и мора бити примењен над читавим објектом. Наткривање “повученог
спрата“ извести као коси кров мањег нагиба, са максималном висином слемена +20,7m
(у односу на коту тротоара) и без корисне површине. Отворену терасу је могуће
озеленети интензивним или екстензивним зеленилом, или је надкрити транспарентном
надстрешницом, која је у складу са укупном архитектуром објекта и не прелази задату
максималну висину објекта. Било да се ради о потрковљу или “повученом спрату“
искључује се свака могућност накнадног затварања (зазиђивања) отворених тераса
задње етаже. Како се грађевинска линија горњих етажа поклапа са регулационом
линијом, над јавном површином су једино дозвољени испади лођа и то у ширини од 0,6
m - максимално. Изградња мансардних кровова и више поткровних етажа није
дозвољена (уколико се због распона кровне конструкције у таванском делу формира
одређени корисни простор, мора се користити искључиво као део дуплекс станова, а
никако као посебна етажа у поткровљу). На уличној фасади терасе нису дозвољене, а
на унутрашњој, дворишној фасади дозвољене су терасе, са испадом 1,5 m -
максимално. У дубину парцеле мора бити обезбеђен колско-пешачки пролаз (пасаж),
који је минималне ширине 3,0m. Овај пролаз не сме бити коришћен за паркирање,
нити као улазно излазна рампа за подземну гаражу.

У зони С3, на парцелама са слободностојећим објектима, максимална спратност је
П+1+Пк. Максимална спратност објеката у унутрашњости парцела на којима се налазе
објекти у низу је П+1+Пк уколико до границе суседне парцеле/ суседног објекта има
минимално 7,0 m, односно П+1 уколико је удаљеност између 4,0 и 6,99m, односно П
ако је удаљеност мања од 3,99m.

Границе између зона је могуће кориговати у циљу дефинисања нових парцела у складу
са правулима парцелације. Приликом изградње објеката је неопходно поштовати све
услове који се односе на изградњу објеката према суседима, односно, дефинисањем
парцелације и границе зоне, не сме се угрозити инсолација суседних објеката.

Блок бр: 44
Назив: "Доњи шор 3"
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Плански документ: ПДР „Доњи шор 3“(12/08):
Доминантна намена: С1, С2, С3; Рз2; К5, И11
Усмеравајуће одредбе: Подручје на којем се примењује ПДР. У случају потребе за
изменом плана, поштовати доминантне намене, стечена права и услове које су добили
суседни објекти. Могућа уградња лифтова у стамбене зграде (постојеће С1) и у том
циљу је дозвољено умањење површина јавне намене. Могуће постављање косе кровне
конструкције максимално до 10% нагиба. У случају легализације делова дограђених
етажа (када је прибављена сагласност сувласника), дозвољена доградња целе етаже. У
таквим случајевима се подразумева да су доградње делови постојећих стамбених
јединица, односно, да број нових станова по ламели (улазу у стамбени објекат) не
може бити већи од броја станова последње етаже и уз обавезу обезбеђења паркинг
простора на један од начина дефинисаних општим правилима 018. Наведене
интервенције се могу извести без измене ПДР.

На подручју С1 "Сава град" дозвољен наставак изградње блока у складу са важећим
УП-ом. За изведене објекте је могуће само текуће и инвестиционо одржавање.

Блок бр: 45
Назив: Краља Милутина
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, ЗП у 54
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа.

У зони С2 је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу спречавања утицаја на
зону С3. Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са
условима С3/4.

Блок бр: 46
Назив: Жике Поповића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2
Усмеравајуће одредбе: Доминантна зона, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа.

Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са условима
С3/4 ако објекти граде на регулацији. У случају реконструкције/изградње објеката у
унутрашњости блока, максимална спратност је приземна.

Блок бр: 47, 48
Назив: Жике Поповића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа.

У зони С2 је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу спречавања утицаја на
зону С3. Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са
условима С3/4.

Блок бр: 49, 50
Назив: Жике Поповића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 51
Назив: Краља Милутина
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, ЗП у 54
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа.
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У зони С2 је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу спречавања утицаја на
зону С3. Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са
условима С3/4.

Блок бр: 52
Назив: Жике Поповића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа.

У зони С2 је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу спречавања утицаја на
зону С3. Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са
условима С3/4.

Блок бр: 53
Назив: Жике Поповића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2
Усмеравајуће одредбе: Доминантна зона, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа. Парцеле
из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са условима С3/4 ако
објекти граде на грађевинској линији до улице. У случају реконструкције/изградње
објеката у унутрашњости блока, максимална спратност је приземна.

Блок бр: 54
Назив: Краља Милутина
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, ЗП у 54
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа. У зони С2
је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу спречавања утицаја на зону С3.
Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са условима
С3/4.

Блок бр: 55
Назив: "МЗ Жика Поповић"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц2, ЈО, ОП, С3
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. У оквиру парцеле
предшколске установе, објекти се могу градити само у складу са доминантном наменом
и специфичним условима за ову намену.

Нова изградња је дозвољена само у оквиру зоне С3. Обавезно формирање пословног
(комерцијалног) простора у оквиру приземља објеката. Објекти могу и комплетно бити
изграђени као комерцијални објекти.

Све остале површине су површине јавне намене: пешачке површине, јавно зеленило и
сл.

Блок бр: 56
Назив: Жике Поповића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа. У зони С2
је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу спречавања утицаја на зону С3.
Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са условима
С3/4.

Блок бр: 57
Назив: "Блок солидарности"
Плански документ: ПДР „Блок солидарности“ (16/05)
Доминантна намена: С1, С1+, С2
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Усмеравајуће одредбе: Подручје на којем се примењује ПДР. У случају потребе за
изменом плана, поштовати доминантне намене, стечена права и услове које су добили
суседни објекти. Могућа уградња лифтова у стамбене зграде и у том циљу је
дозвољено умањење површина јавне намене. Могуће постављање косе кровне
конструкције максимално до 10% нагиба.

У случају легализације делова дограђених етажа (када је прибављена сагласност
сувласника), дозвољена доградња целе етаже. У таквим случајевима се подразумева
да су доградње делови постојећих стамбених јединица, односно, да број нових станова
по ламели (улазу у стамбени објекат) не може бити већи од броја станова последње
етаже и уз обавезу обезбеђења паркинг простора на један од начина дефинисаних
општим правилима 018. Наведене интервенције се могу извести без измене ПДР.

Блок бр: 58
Назив: Жике Поповића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа.

У зони С2 је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу спречавања утицаја на
зону С3. Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са
условима С3/4.

Блок бр: 59
Назив: Хиландарска
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С3,
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекти у зони С1
се граде у прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа.
У зони С1 је дефинисана максимална унутрашња грађевинска линија у циљу
спречавања утицаја на зону С3.

Парцеле из зоне С1 које су мање површине од 6а могу се градити у складу са условима
С2 (за парцеле од 5 ари), односно у зони С3/4 за парцеле мање површине од 5а.

Блок бр: 60, 61
Назив: Жике Поповића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3,
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 62
Назив: "Полигон"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈП: ГП
Усмеравајуће одредбе: Зелена површина - сквер са додатним садржајима (саобраћајни
полигон и скејт парк). Могућа пренамена додатних садржаја.

Блок бр: 63
Назив: "Парк у Ж. Поповића"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈП: ГП
Усмеравајуће одредбе: Зелена површина / сквер. Могуће уношење додатних садржаја
(дечије игралиште и сл.).

Блок бр: 64
Назив: "ОШ Јеврем Обреновић"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈО, ЈП: ОО
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 65
Назив: /
Плански документ: ПГР - Ревизија
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Доминантна намена: С1
Усмеравајуће одредбе: Објекти реализовани у складу са урбанистичком
документацијом. Није дозвољена изградња нових објеката. Могуће инвестиционо и
текуће одржавање.

Блок бр: 66
Назив: "Хиландарска"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1 и С2; ЗП
Усмеравајуће одредбе: Објекти реализовани у складу са урбанистичком
документацијом. Није дозвољена изградња нових објеката. Могуће инвестиционо и
текуће одржавање. Могућа уградња лифтова у стамбене зграде и у том циљу је
дозвољено умањење површина јавне намене. Могуће постављање косе кровне
конструкције максимално до 10% нагиба.

Слободне површине унутар блоковског зеленила уредити као декоративне површине уз
могућност постављања дечијих игралишта и малих спортских терена.

Блок бр: 67, 68
Назив: Жике Поповића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2,
Усмеравајуће одредбе: Доминантна зона, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа. Парцеле
из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са условима С3/4 ако
објекти граде на регулацији.

Блок бр: 69, 70, 71, 72
Назив: Жике Поповића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3,
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа. У зони С2
је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу спречавања утицаја на зону С3.

Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са условима
С3/4.

Блок бр: 73
Назив: Жике Поповића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2,
Усмеравајуће одредбе: Доминантна зона, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа.

Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са условима
С3/4 ако објекти граде на грађевинској линији до улице. У случају
реконструкције/изградње објеката у унутрашњости блока, максимална спратност је
приземна.

Блок бр: 74
Назив: "Toплана"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: K10, С2, С3, ЈП
Усмеравајуће одредбе: Објекти претежно реализовани у складу са урбанистичком
документацијом. Изградња нових објеката у С2 дозвољена је у оквиру грађевинских
линија које су дефинисане ПГР, максималне спратности П+1+Пк, максимално 4 стана
по објекту/парцели (услови су усклађени са предходним урбанистичким решењем).

Слободне површине унутар блока уредити као паркинг простор и унутар-блоковко
зеленило.

Блок бр: 75
Назив: Жике Поповића
Плански документ: ПГР - Ревизија
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Доминантна намена: С2, С3,
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа.

У зони С2 је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу спречавања утицаја на
зону С3.

Блок бр: 76
Назив: "Стадиони"
Плански документ: ПДР "Стадиони" - план у изради
Доминантна намена: ЈО, ЈП: СРЦ, СРП, К5 -пијаца;
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Није дозвољена промена
намене постојећих спортских терена нити умањивање постојећих површина спорта,
рекреације и зеленила у јавној употреби (Мачвин стадион, Градски стадион, Грбавица).

Планом детаљне регулације ће се размотрити могућност задржавања функције
становања искључиво у зони Доситејеве улице.

Блок бр: 77
Назив: "Тркалиште"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С1+; ЈО, ЈП, ГП, СРП
Усмеравајуће одредбе: Објекти реализовани у складу са урбанистичком
документацијом. Није дозвољена изградња нових објеката. Могуће инвестиционо и
текуће одржавање. Могућа уградња лифтова у стамбене зграде и у том циљу је
дозвољено умањење површина јавне намене. Могуће постављање косе кровне
конструкције максимално до 10% нагиба. У случају легализације делова дограђених
етажа (када је прибављена сагласност сувласника), дозвољена доградња целе етаже. У
таквим случајевима се подразумева да су доградње делови постојећих стамбених
јединица, односно, да број нових станова по ламели (улазу у стамбени објекат) не
може бити већи од броја станова последње етаже и уз обавезу обезбеђења паркинг
простора на један од начина дефинисаних општим правилима 018.

Парцелација се спроводи по методи објекат=парцела са могућим проширењем да би и
делови објекта могли бити на истој парцели (подземне гараже, степеништа, стазе
непосредно уз објекат и сл.). Све остале површине у блоку су искључиво површине
јавне намене (паркинзи, зеленило, дечија играћишта и др.). Слободне површине
унутар блоковског зеленила уредити као декоративне парковске површине уз
могућност постављања дечијих игралишта и малих спортских терена.

Блок бр: 78
Назив: "Занатски центар Тркалиште"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2 и Рз2 - занатски центар, ЈП
Усмеравајуће одредбе: Објекти претежно реализовани у складу са урбанистичком
документацијом. Могуће инвестиционо и текуће одржавање.

Парцелација се спроводи по методи објекат=парцела са могућим проширењем да би и
делови објекта могли бити на истој парцели (степеништа, улази и сл.). Све површине
око објеката су површине јавне намене а централна површина између два низа је
доминантно пешачка површина.

Блок бр: 79
Назив: "Регионални завод за заштиту здравља"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈО, ЈП: З - објекти здравства
Усмеравајуће одредбе: Објекти реализовани у складу са урбанистичком
документацијом. Могуће инвестиционо и текуће одржавање.

На објекту гараже/ оставе, могућа доградња поткровља са наменом архивски простор.
На главном објекту могуће текуће и инвестиционо одржавање.

Блок бр: 80
Назив: "Меркатор"
Плански документ: ПГР - Ревизија
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Доминантна намена: Рз2: комерцијални објекат, И3
Усмеравајуће одредбе: Објекат тржног центра реализован у складу са урбанистичком
документацијом. Није планирана изградња нових објеката нити доградња. Могуће
инвестиционо и текуће одржавање.

За објекат трафо станице је могућа реконструкција.

Блок бр: 81
Назив: Грмићска
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, ЈП: ЗП
Усмеравајуће одредбе: Објекти реализовани. Није дозвољена изградња нових објеката.
Могуће инвестиционо и текуће одржавање. Могућа уградња лифтова у стамбене зграде
и у том циљу је дозвољено умањење површина јавне намене. Могуће постављање косе
кровне конструкције максимално до 10% нагиба. Слободне површине унутар
блоковског зеленила уредити као декоративне површине уз могућност постављања
дечијих игралишта.

Блок бр: 82
Назив: "Болница"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈО, ЈП: З
Усмеравајуће одредбе: Објекти реализовани у складу са урбанистичком
документацијом. Могућа реконструкција, доградња, текуће и инвестиционо одржавање
постојећих објеката сем објеката који уживају неки вид заштите. Могућа изградња
нових објеката до услова дефинисаних параметрима за зону.

Блок бр: 83, 84
Назив: Проте Смиљанића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2
Усмеравајуће одредбе: Доминантна зона, према графичком прилогу.

Блок бр: 85
Назив: "Архив/стара болница"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈО, ЈП, З, Рз2
Усмеравајуће одредбе: Највиши степен заштите као НКД за објекат на кат.п.бр.
5859/9. Остали објекти су у складу са доминантним наменама - искључиво приземне
спратности. Препоручује се да се део кат.п.бр. 5860 изузме за површину јавне нaмене
и формира сквер.

Блок бр: 86
Назив: Владе Јовановића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2,
Усмеравајуће одредбе: Доминантна зона, према графичком прилогу.

У складу са стеченим обавезама, на кат. п.бр. 5844/1 се може градити стамбено-
пословног објекта: габарити приземља 11,5m (13,48) х 57,35m и спратности По
(Су)+П+1+Пк до улице В. Јовановића док је По(Су)+П+2+Пк у дубини парцеле. У
објекту се налазе две јединице пословног простора до улице, максимално 27 станова и
30 паркинг места. У дну парцеле, на зеленој површини је предвиђено дечије игралиште
- 111m2. Индекс заузетости је 57% а индекс изграђености је 2,38. Максималне
грађевинске линије објекта су дефинисане графичким прилогом.

Објекти се граде у прекинутом низу или као слободностојећи до коте висинске
регулације. Уколико има просторних могућности и уз обезбеђење сагласности суседа,
виша спратност од оне утврђене висинском регулацијом се може остварити у дубини
дворишта (по примеру за кат.п.бр. 5844/1). У овом блоку је дозвољена издрадња и два
објекта на парцели под условом да се не прелазе масимално дефинисани урбанистички
параметри.

Блок бр: 87
Назив: Владе Јовановића
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Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С3
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа. Могућа
изградња целог блока у складу са параметрима С1 (трансформација зоне С3 у зону С1
у складу са започетом реализацијом и уз обавезу израде ПДР). У случају парцелације,
спајања парцела из зоне С1 и С3, парцеле носе параметре из С1.

Блок бр: 88
Назив: Масарикова - Грмићска
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С2, С3, Рз2 (комерцијални)
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекти уз Ул.
Масарикову се граде у континуираном, непрекинутом низу до коте утврђене висинске
регулације.

Максимална спратност објеката у унутрашњости парцела из Ул. Масарикове је П+1+Пк
уколико до границе суседне парцеле/ суседног објекта има минимално 7,0 m, односно
П+1 уколико је удаљеност између 4,0 и 6,99m, односно П ако је удаљеност мања од
3,99m. Изузетак од овог правила јесте само претежно реализована изградња
унутрашњег низа у складу са неким од предходних планова. Под претежно
реализованом изградњом се подразумева реализација од преко 50%.

Спратност објеката до нове регулације кат.п.бр. 5706 се ограничава на две надземне
етаже (П+Пк, П+1).

Блок бр: 89
Назив: Церска - Ј. Цвијића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С3,
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекат (објекти)
на углу Церске и Алексе Шантића (зона С1) се граде у континуираном, непрекинутом
низу до коте објекта изведеног објекта на углу Церске и Јована Цвијића (шест
надземних етажа - П+4+Пк/Пс).

Објекти у зони С3 се граде у складу са доминантном наменом.

Блок бр: 90
Назив: Масарикова - А. Шантића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С2, С3,
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу.

Зона С1: На постојећем објекту је дозвољено текуће и инвестиционо одржавање. У
случају парцелације (обједињавања свих осталих парцела у зони) а обзиром на могућу
површину новоформиране парцеле од 6- 7 ари, максимална спратност се дефинише на
пет (П+3+Пк/Пс, П+4) надземних етажа. У случају да се формирају парцеле мање
површине, примењују се услови за зону С3/4.

Зона С2: Објекти уз Ул. Масарикову се граде у континуираном, непрекинутом низу до
коте утврђене висинске регулације. Максимална спратност објеката у унутрашњости
парцела из Ул. Масарикове је П+1+Пк уколико до границе суседне парцеле/ суседног
објекта има минимално 7,0 m, односно П+1 уколико је удаљеност између 4,0 и 6,99m,
односно П ако је удаљеност мања од 3,99m. Изузетак од овог правила јесте само
претежно реализована изградња унутрашњег низа у складу са неким од предходних
планова. Под претежно реализованом изградњом се подразумева реализација од преко
50%.

Зона С3: Изградња објеката се дефинише у складу са доминантном наменом.

Блок бр: 91а
Назив: "Блок Мике Граора - ОШ Лаза Лазаревић"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈП, ЈО: ОО
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Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Објекти уз Ул. Масарикову
се граде у континуираном, непрекинутом низу до коте утврђене висинске регулације.

Максимална спратност објеката у унутрашњости парцела из Ул. Масарикове је П+1+Пк
уколико до границе суседне парцеле/ суседног објекта има минимално 7,0 m, односно
П+1 уколико је удаљеност између 4,0 и 6,99m, односно П ако је удаљеност мања од
3,99m. Изузетак од овог правила јесте само претежно реализована изградња
унутрашњег низа у складу са неким од предходних планова. Под претежно
реализованом изградњом се подразумева реализација од преко 50%.

Блок бр: 91б
Назив: "Блок Мике Граора"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, И3
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекти који се
граде на грађевинској линији Ветерничке улице а налазе се у зони С2, граде се по
правилима за зону С3 (максимално три надземне етаже - (П+1+Пк/Пс, П+2).

На засебној кат.парцели која се формира од дела кат.парцеле бр. 5202/2 К.О.Шабац,
планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV "Mике Граора".

Блок бр: 91в
Назив: "Блок Мике Граора"
Плански документ: ПГР - Ревизија; за део блока обавезна израда ПДР
Доминантна намена: С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 91г
Назив: "Блок Мике Граора"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, Рз2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 92
Назив: "Парк у Масриковој"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈП: ГП, И3
Усмеравајуће одредбе: Зелена површина / сквер. Могуће уношење додатних садржаја
(дечије игралиште и сл.). Објекти инфраструктуре који су у функцији (ТС) се
задржавају а остали безусловно уклањају.

Урбанистичким пројектом биће дефинисани услови  за изградњу нове трафо-станице и
командног центра електродистрибутивног предузећа уз постојећи објекат трафо-
станице 20/0.4kV "Oслобођења". Максималне димензије новог објекта су 15.0х5.0m.
Постојећи објекат у тој зони уклонити.

Блок бр: 93
Назив: /
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3
Усмеравајуће одредбе: Објекти уз Ул. Масарикову и Масарикову 2 се граде у
континуираном, непрекинутом низу до коте утврђене висинске регулације.

Максимална спратност објеката у унутрашњости парцела из Ул. Масарикове је П+1+Пк
уколико до границе суседне парцеле/ суседног објекта има минимално 7,0 m, односно
П+1 уколико је удаљеност између 4,0 и 6,99m, односно П ако је удаљеност мања од
3,99m. Изузетак од овог правила јесте само претежно реализована изградња
унутрашњег низа у складу са неким од предходних планова. Под претежно
реализованом изградњом се подразумева реализација од преко 50%.

Блок бр: 94, 95, 96, 97, 98, 99
Назив: /
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, ЗП у блоку 97 (зелена површина у оквиру
регулације Тамнавске улице), Рз2 у блоку 99 (комерцијална намена)
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Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 100, 101, 102, 103, 104
Назив: Камењак
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. У Немањиној улици постоје
две грађевинске линије. Грађевинска линија објеката је дефинисана графичким
прилогом. Ревизијом ПГР се задржава и грађевинска линија приземља објеката која је
настала зазиђивањем улазних партија у сваки појединачни објекат (максимано 1m од
регулационе линије). У случају изградње нових објеката на парцелама, објекти се
поставњају на грађевинску линију која је дефинисана ПГР. У случају реконструкције
објеката, у простору између две грађевинске линије се може формирати само улазни и
степенишни простор.

Телекомуникациону мрежу у блоку изградити у складу са постојећом урбанистичко-
техничком документацијом за изградњу Тк приступне мреже на реону ИПАН "Мала".

Блок бр: 105, 106
Назив: Камењак - Авде Карабеговића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3,
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Улични низ Авде
Карабеговића припада у одликама С2 само по коефицијенту заузетости парцела. Због
ширине фронта парцела максимална спратност уличног фронта у овом блоку је три
надземне етаже (П+1+Пк/Пс, П+2). Остали објекти на парцелама (до коефицијента
заузетости зоне С2) су искључиво приземне спратности. Инвеститори могу
легализовати затечено стање других објеката на парцели и у том случају је дозвољено
инвестиционо и текуће одржавање.

Дозвољена је изградња објеката у складу са параметрима зоне С3, у коју би ова зона
требало да се трансформише.

Блок бр: 107
Назив: "Камичак"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1, С2, С3
Усмеравајуће одредбе: Зона С2: Објекти уз Мачванску се граде у континуираном,
непрекинутом низу до коте утврђене висинске регулације. Максимална спратност
објеката у унутрашњости парцела из Ул. Мачванске је П+1+Пк уколико до границе
суседне парцеле/ суседног објекта има минимално 7,0 m, односно П+1 уколико је
удаљеност између 4,0 и 6,99m, односно П ако је удаљеност мања од 3,99m.

Уколико не постоје могућности за формирање парцела минималне површине од 5 а,
изградња објеката уличног низа је могућа у складу са параметрима зоне С3/4.
Зона С3: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 108
Назив: "Камичак"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц1, С2, С3, ОО
Усмеравајуће одредбе: Зона С2: Објекти уз Мачванску се граде у континуираном,
непрекинутом низу до коте утврђене висинске регулације. Максимална спратност
објеката у унутрашњости парцела из Ул. Мачванске је П+1+Пк уколико до границе
суседне парцеле/ суседног објекта има минимално 7,0 m, односно П+1 уколико је
удаљеност између 4,0 и 6,99m, односно П ако је удаљеност мања од 3,99m.

Уколико не постоје могућности за формирање парцела минималне површине од 5 а,
изградња објеката уличног низа је могућа у складу са параметрима зоне С3/4.

Зоне ОО и С3: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 109
Назив: Камичак
Плански документ: ПГР - Ревизија
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Доминантна намена: С3,
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 110
Назив: Камичак/Камичка башта
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С3,
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. У зони С1 су дефинисане
максималне унутрашње грађевинске линије у цињу обезбеђења контакт зоне између
две зоне.

Блок бр: 111
Назив: Краља Милана
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С2, С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

У зони С1 могуће текуће и инвестиционо одржавање на постојећем објекту.

Блок бр: 112
Назив: Краља Милана
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С2, С3,
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

У зони С1 могуће текуће и инвестиционо одржавање постојећих објеката (кат.п.бр.
2034 - објекат вредне градске архитектуре).

Инвестиционо и текуће одржавање је дозвољено и за низ објеката уз градски парк, без
могућности надзиђивања (кат.п.бр. 2138/2 - 2138/7).

Блок бр: 113
Назив: Краља Милана
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С3, ЈП, СРПо, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

У зони С1 могуће текуће и инвестиционо одржавање на постојећим објектима (кат.п.бр.
1948, 1949, 1950, 1951 и 1952). Кат.п.бр. 1947 је површина јавне намене. Изграђени
терени за мали фудбал и баскет, као и дечије игралиште се задржавају уз могућност
реконструкције и без могућности промене намене.

На делу к.п.бр.1947 К.О.Шабац, у близини постојеће ТС 10/04kV "Д.Јеличића", планира
се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV "Kраља Милана" а у блоку
припадајући расплет подземних ел.ен. каблова 20kV и 0.4kV.

Блок бр: 114
Назив: "Унион"
Плански документ: ПДР „Унион“ (22/05)
Доминантна намена: С1+, С1, С2, С3, ЗП, И
Усмеравајуће одредбе: План је претежно реализован. Објекти реализовани у складу са
урбанистичком документацијом. Могуће инвестиционо и текуће одржавање. Могућа
уградња лифтова у стамбене зграде и у том циљу је дозвољено умањење површина
јавне намене. Могуће постављање косе кровне конструкције максимално до 10%
нагиба. У случају легализације делова дограђених етажа (када је прибављена
сагласност сувласника), дозвољена доградња целе етаже. У таквим случајевима се
подразумева да су доградње делови постојећих стамбених јединица, односно, да број
нових станова по ламели (улазу у стамбени објекат) не може бити већи од броја
станова последње етаже и уз обавезу обезбеђења паркинг простора на један од начина
дефинисаних општим правилима 018. Наведене интервенције се могу извести без
измене ПДР.

Слободне површине унутар блоковског зеленила уредити као декоративне површине уз
могућност постављања дечијих игралишта и малих спортских терена. У случају потребе
за изменом плана, поштовати доминантну намену.
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Урбанистичко-техничком документацијом дефинисати услове за изградњу вреловодног
крака до котларнице "Ј. Веселиновић" и отцепа за улицу Краља Милана. Котларницу
"Ј.Веселиновића" реконструисати за  снабдевање врелом водом са градске топлане
"Тркалиште". Елиминисати котлове за сагоревање мазута.

Блок бр: 115
Назив: "Старе гараже"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, ЗП, И11
Усмеравајуће одредбе: Објекти реализовани претежно у складу са урбанистичком
документацијом. Задржавају се у изведеном стању. Могуће инвестиционо и текуће
одржавање.

Слободна површина је површина јавне намене, претежно јавни паркинг и декоративна
зелена површина.

Блок бр: 116
Назив: "Етиважа"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С2, С3, Рз2, И1, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Израдом ПДР, зона Рз2 може променити намену у С1 до С1+. У случају затварања
пумпне станице (И1), парцела прелази у зону Рз2, односно С2, односно ако се припоји
комплексу тзв. "Етиважа", добија намену у складу са истим. Кат.п.бр. 2220 на којима
су објекти индивидуалног становања уколико се припоје комплексу "Етиважа", добијају
намену тог комплекса.

Уз постојећу трафо-станицу 10/0.4kV "Етиважа" планира се изградња нове ТС 20/0.4kV
"Ј.Веселиновића". По изградњи нове ТС и припадајућег расплета подземних ел.ен.
каблова 20kV и 0.4kV стару ТС демонтирати.

Блок бр: 117-118
Назив: "Кнез Михаилова"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 119
Назив: "Камичак 2" (сегмент 6)
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2 и С3, И10 (железнички заштитни појас), ЗП, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом за планиране објекте.

Објекти до Ул. продужетак Ј. Веселиновића се задржавају у изведеном стању, а за
парцеле на којима се планира изградња, услови су за С2. За изградњу објеката поред
железничке пруге, неопходно је поштовање заштитног коридора (25m од железничког
колосека). На постојећим објектима који се налазе у заштитном коридору дозвољено је
текуће и инвестиционо одржавање. За легализацију постојећих објеката у заштитном
коридору и евентуалну доградњу, реконструкцију и сл. потребно је прибавити посебну
сагласност ЈП "Железнице Србије".

Објекти (делови објеката) који се налазе испред грађевинске линије Ул. продужетак
Јанка Веселиновића се задржавају у складу са предходним условима.

Дозвољена исправка граница кат.п бр 1549/2-4 од кат.п.бр. 1549/15 ради исправке
граница зоне С2. Остатак кат.п.бр. 1549/15 се може препарцелисати у складу са
захтевима и уз сагласност ЈП за управљање грађевинским земљиштем.

II 2.4.3. ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА III: Градски полупстен, блокови 119-362
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Слободна површина до планиране кружне раскрснице је површина јавне намене,
претежно декоративна зелена површина. На кат парцели бр.1549/1 К.О. Шабац
планира се изградња дисрибутивне трафо-станице 20/0.4kV "Ј.Веселиновића 2", а у
предметном блоку и суседним блоковима градиће се расплет подземних ел.енергетских
водова 20kV и 0.4kV.

Блок бр: 120
Назив: "Железнички триангл"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И 10 (железнички заштитни појас)
Усмеравајуће одредбе: Део железничке инфраструктуре до измештања. Може се
користити искључиво као зелена површина. Археолошки локалитет. Површина блока
може да се прикључи ПДР "Сава парк" и тада је доминантна намена ГП.

Блок бр: 121
Назив: "Доља"
Плански документ: ПГР - Ревизија - обавезна израда ПДР
Доминантна намена:ЗП, ГП, Ш; ЈП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Површина блока може да се
прикључи ПДР "Сава парк" и тада је доминантна намена ГП.

Блок бр: 122, 123
Назив: "Триангл"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 124
Назив: "Триангл"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, С1
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Објекат који се налази на
парцели која је дефинисана као зона С1 се задржава у изведеним габаритима уз
могућност промене постојеће намене С3 у С1, односно Рз2, Т.

Блок бр: 125, 126, 127, 128, 129, 130
Назив: "Триангл"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 131а
Назив: "Боже Милановића"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, С5, ЗП, ГП, Ш; ЈП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Поред Ул. Боже Милановића се формира зона С3 (С5) а између зоне и железничког
коридора зелена површина јавне намене у оквиру које је могућа изградња дечијег
игралишта. Остале површине блока су неповољне за изградњу и налазе се у зони Ш:
шуме, градске шуме, заштитно зеленило.

Површина блока може да се прикључи ПДР "Сава парк" и тада је доминантна намена
ГП.

131б, 132, 133, 134, 135
Назив: "Триангл"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

За изградњу објеката поред железничке пруге, неопходно је поштовање заштитног
коридора (25m од железничког колосека). На постојећим објектима који се налазе у
заштитном коридору дозвољено је текуће и инвестиционо одржавање. За легализацију
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постојећих објеката у заштитном коридору и евентуалну доградњу, реконструкцију и
сл. потребно је прибавити посебну сагласност ЈП "Железнице Србије".

У зони раскрснице улица Пилота Танасића и Боре Тирића планира се изградња
дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV "Триангла 6" са расплетом подземних
ел.енергетских кабловских водова 20kV и 0.4kV у предметним блоковима.

Блок бр: 136, 137, 138
Назив: "Триангл"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3,
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 139
Назив: "Вртић Триангл"
Плански документ: ПДР "Вртић Триангл" (12/08)
Доминантна намена: ОП; И3, и И4
Усмеравајуће одредбе: Примењује се ПДР. Слободне површине уредити као
декоративне зелене површине и површине насељског сквера. У случају измене плана,
не може се задржати комерцијални објекат јер је његово уклањање условљено
обезбеђењем минималних параметара за функционисање објекта вртића.

Блок бр: 140
Назив: "Триангл 2"
Плански документ: ПДР "Триангл 2" (6/10)
Доминантна намена: С3
Усмеравајуће одредбе: Примењује се ПДР. У случају захтева за промену намене
поштовати саобраћајну матрицу.

У случају захтева за изградњом објеката у зони заштите железничког коридора,
инвеститор је дужан прибавити услове/сагласност "Железница Србије".

Блок бр: 141
Назив: "Триангл 3" - "Нова железничка станица"
Плански документ: ПГР - Ревизија - обавезна израда плана детаљне регулације
Доминантна намена I: И 10 - Нова железничка станица и железнички коридори. У
складу са условима "Железнице Србије" а.д. потребно је израдити Предходну студију
оправданости и Генерални пројекат измештања железничке станице и да исте достави
на сагласност Сектору за стратегију и развој "Железнице Србије". Обавезна израда
плана детаљне регулације. На локацији се може оформити и комплекс аутобуске
станице (друга аутобуска станица у граду).

Доминантна намена II: У случају да студија оправданости не покаже позитивне
резултате, односно, у случају да инвеститор одустане од измештања железничке
станице, односно да за изградњу железничке станице није потребна укупна површина
блока, доминантна намена је: С3, С5, Рз2, ЗП, ЈП, И10. Трасе саобраћајница су
дефинисане оријентационо.

Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.
Планом детаљне регулације предвидети и могућност изградње колосека према
Сремској Митровици (план генералне регулације је дефинисао потребну ширину
коридора).

Блок бр: 142
Назив: "Бандера"
Плански документ: ПГР - Ревизија - Обавезна израда ПДР
Доминантна намена: Постојеће К5 и С3. По измештању пијаце: С2, С3, Рз2, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - постојећим стањем. Планом
детаљне регулације дефинисати нову доминантну намену и грађевинске линије.

У близини раскрснице улице Гаврила Принципа са колосеком железничке пруге
планирати изградњу дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV "Бандера".

Блок бр: 143, 144, 145
Назив: /
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Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 146
Назив: "Пољопривредна школа"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ОС, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Задржава се постојећа
грађевинска линија објеката до улице Војводе Путника. У случају изградње нових
објеката, сви се граде иза постојеће грађевинске линије (осим трафо-станице).

Урбанистичко-техничком документацијом дефинисати услове за изградњу
дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на к.п. бр. 1149 К.О.Шабац (Пољопривредна
школа).

Блок бр: 147
Назив: "Војводе Путника" (сегмент 7)
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, С2, Рз2, ЈП, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Зона С2: Објекти уз Улицу Војводе Путника се граде у континуираном, непрекинутом
низу до коте утврђене висинске регулације. Максимална спратност објеката у
унутрашњости парцела из Ул. В. Путника је П+1+Пк уколико до границе суседне
парцеле/ суседног објекта има минимално 7,0 m, односно П+1 уколико је удаљеност
између 4,0 и 6,99m, односно П ако је удаљеност мања од 3,99m.

Уколико не постоје могућности за формирање парцела минималне површине од 5 а,
изградња објеката уличног низа је могућа у складу са параметрима зоне С3/4.
Могућа компатибилна намена зоне Рз2.

На засебној катастарској парцели која се формира од дела к.п.бр.1148/1 К.О.Шабац
(уз ул. Пољопривредну)  планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV
"Пољопривредна" а у блоку изградња припадајућег расплета подземних ел.енергетских
каблова 20kV и 0.4kV.

Блок бр: 148
Назив: "Камичка башта - Пијаца Камичак"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: К5, С2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. С2 је зона искључиво
стамбено пословног низа објеката. Објекте који нису изведени извести под истим
условима као и суседне (поштовати висинску регулацију суседних објеката),
максималне спратности П+1+Пк, са обавезним пословним простором у приземљу.

Блок бр: 149
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, Рз2 са становањем,
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Дозвољена реконструкција,
текуће и инвестиционо одржавање постојећих приземних објеката. Изградња нових
објеката: мин П+1, максимално П+2+Пк.

Уколико не постоје могућности за формирање парцела минималне површине од 5 а,
изградња објеката уличног низа је могућа у складу са параметрима зоне С3/4.

Блок бр: 150
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, Рз2 са становањем, ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Дозвољена реконструкција,
текуће и инвестиционо одржавање постојећих приземних објеката. Изградња нових
објеката: мин П+1, максимално П+2+Пк. Уколико не постоје могућности за формирање
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парцела минималне површине од 5 а, изградња објеката уличног низа је могућа у
складу са параметрима зоне С3/4.

Изван унутрашње грађевинске линије која је дефинисана графичким прилогом се
налази коридор некадашњег тока реке Камичак и иза те линије је забрањена свака
изградња.

Блок бр: 151, 152, 153
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, С5, ЗП, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

За изградњу објеката поред железничке пруге, неопходно је поштовање заштитног
коридора (25m од железничког колосека). На постојећим објектима који се налазе у
заштитном коридору дозвољено је текуће и инвестиционо одржавање. За легализацију
постојећих објеката у заштитном коридору и евентуалну доградњу, реконструкцију и
сл. потребно је прибавити посебну сагласност ЈП "Железнице Србије" (легализација
објеката није дозвољена у оквиру планиране регулације Улице Васе Андолије).

На засебној катастарској парцели која се формира од дела к.п.бр.1413/1 К.О.Шабац (у
блоку 153) планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV а у
предметним блоковима изградња припадајућег расплета подземних ел.енергетских
каблова 20kV и 0.4kV.

Блок бр: 154, 155
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, С5
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 156
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, С5, ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

За изградњу објеката поред железничке пруге, неопходно је поштовање заштитног
коридора (25m од железничког колосека). На постојећим објектима који се налазе у
заштитном коридору дозвољено је текуће и инвестиционо одржавање. За легализацију
постојећих објеката у заштитном коридору и евентуалну доградњу, реконструкцију и
сл. потребно је прибавити посебну сагласност ЈП "Железнице Србије" (легализација
објеката није дозвољена у оквиру планиране регулације Улице Васе Андолије).

Блок бр: 157
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3/4, С3, ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

За изградњу објеката поред железничке пруге, неопходно је поштовање заштитног
коридора (25m од железничког колосека). На постојећим објектима који се налазе у
заштитном коридору дозвољено је текуће и инвестиционо одржавање. За легализацију
постојећих објеката у заштитном коридору и евентуалну доградњу, реконструкцију и
сл. потребно је прибавити посебну сагласност ЈП "Железнице Србије" (легализација
објеката није дозвољена у оквиру планиране регулације Улице Васе Андолије).

Зона С2 и С3/4 је обавезна на углу улица Васе Андолије и Косте Главинића.

Блок бр: 158
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3 (условно С3/4), ЗП, ЈП, И0, И10
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Сви објекти у блоку су
изграђени у заштитном коридору железничке пруге. Дозвољено је текуће и
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инвестиционо одржавање. За легализацију постојећих објеката у заштитном коридору
и евентуалну доградњу, реконструкцију и сл. потребно је прибавити посебну
сагласност ЈП "Железнице Србије" (условно могућа намена С3/4).

Доминантна намена блока је кружна раскрсница и пружни прелаз који треба уредити у
складу са стандардима и прописима.

Блок бр: 159
Назив: "Камичка башта - Објекти управе"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈО, ЈП, И11, И3
Усмеравајуће одредбе: Jеднофункционални пословни објекти и комплекси државних
органа и други објекти у јавној употреби. Обавезно је обезбедити паркинг простор за
сопствене потребе на сопственој парцели. Паркинг простор за посетиоце је обезбеђен
у оквиру регулације ободних саобраћајница. Обавезно је формирање минимално 20 %
зелених површина на парцели/парцелама.

Обавезна је израда урбанистичког пројекта. У случају измене плана, ускладити са
доминантном наменом (објекти и површине јавне намене, комерцијалне зоне и
површине јавне намене).

На  катастарској парцели бр.1458/13 К.О.Шабац  планира се изградња дистрибутивне
трафо-станице 20/0.4kV а у предметном и суседним блоковима планира се изградња
припадајућег расплета подземних ел.енергетских каблова 20kV и 0.4kV.

Блок бр: 160
Назив: "Камичка башта - Објекти управе"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈО, ЈП, И11, ЗП
Усмеравајуће одредбе: Jеднофункционални пословни објекти и комплекси државних
органа и други објекти у јавној употреби (суд - мања парцела, полиција - већа парцела
и сл.). Максимална спратност објеката је пет надземних етажа (П+3+Пк/Пс, П+4).
Обавезно је обезбедити паркинг простор за сопствене потребе на сопственој парцели.
Паркинг простор за посетиоце је обезбеђен у оквиру регулације ободних
саобраћајница. Обавезно је формирање минимално 20 % зелених површина на
парцели/парцелама.

Могућа промена унутрашњег уређења парцела.  Уколико се објекти граде у оквиру
дефинисаних зона грађења, могућа је директна примена плана. У случају измене
плана, ускладити са доминантном наменом (објекти и површине јавне намене).

Блок бр: 161, 162
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3,
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 163
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈП, ЗП - ГП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Планирана зелена
површина је декоративна зелене површина јавне намене (насељски парк). На тој
површини није могућа изградња јер се налази на току некадашње реке Камичак,
односно, ранијом документацијом је планирана као ретензија атмосферских вода.
Обавезна израда хортикултурног пројекта и плана нивелације терена.

Блок бр: 164
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом и у складу са дефинисаном
максималном зоном изградње. Обавезна је спратност четири надземне етаже
(П+2+Пс). Максималан број стамбених јединица по парцели је шест.
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Блок бр: 165, 166
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, ЗП, ЈП,
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Планиране зелене
површине су декоративна зелене површина јавне намене на којима иначе није могућа
изградња јер се налазе на току отоке некадашње реке Камичак. Грађевинске линије су
дефинисане у односу на некадашњи ток реке Камичак. Обавезна предходна
нивелација терена.

Блок бр: 167
Назив: "Камичка башта - кружна раскрсница"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, В, И0, ЗП, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Грађевинске линије су
дефинисане као максималне. Узимајући у обзир да је реализација блока започела по
предходном урбанистичком плану, у оквиру парцела које су означене са "а", "ђ" и "е",
није обавезно формирање паркинг простора али у оквиру објекта могу имати
максимално дванаест стамбених јединица. Паркирање је могуће на јавном паркингу -
блок 172.

За све објекте у овом блоку, зона С1, обавезујућа је главна фасада према кружној
раскрсници.

Ограда се може поставити само око парцеле верског објекта ("ж").

Површине јавне намене уредити као саобраћајне и декоративне зелене површине. У
оквиру дефинисаних зелених површина уз кружну раскрсницу, дозвољено је
формирати тротоаре до стамбених или стамбено пословних објеката, или те површине
уредити као скверове.

Урбанистичко-техничком документацијом дефинисаће се услови за изградњу
дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебној кат.парцели која се формира од
дела кат.парцеле бр.1464/40 К.О. Шабац. Такође ће бити дефинисани услови за
изградњу припадајућег расплета подземних ел.енергетских каблова 20kV и 0.4kV.

Блок бр: 168
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, С3/4, ЈП, ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Изградња нових објеката:
минимално две надземне етаже, максимално четири надземне етаже. Планирана зелена
површина је декоративна зелене површина јавне намене на којој иначе није могућа
изградња јер се налази на току отоке некадашње реке Камичак.

Блок бр: 169
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом и у складу са дефинисаном
максималном зоном изградње. Обавезна је спратност четири надземне етаже
(П+2+Пс). Максималан број стамбених јединица по парцели је шест.

Блок бр: 170
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3/4, ЈП, ОП, ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Изградња нових објеката:
мин две надземне етаже (П+Пк, П+1), максимално четири надземне етаже (П+2+Пс).

На парцелама бр. 1464/51 и 1464/52 изградња објеката ће се завршити у складу са
предходно дефинисаним условима: максимална спратност четири надземне етаже.
Максималан број станова по парцели је шест (С3/4). Могућа парцелација (спајање
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парцела) и наставак изградње јединственог објекта у оквиру започетог хоризонталног
габарита (максимално 12 станова уз поштовање корективних фактора.

Планирана зелена површина је декоративна зелене површина јавне намене на којој
иначе није могућа изградња јер се налази на току отоке некадашње реке Камичак.
Зелена површина се може припојити парцели дечијег вртића али се на њој не могу
градити објекти.

Блок бр: 171
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Грађевинске линије су
дефинисане као максималне. Обавезна предходна нивелација терена.

Блок бр: 172
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И0 у функцији К5 и блока 167
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Паркинг је површина јавне
намене планиран у функцији пијаце "Камичак", блока 167 а може се узети у прорачун
становања у блоку 171 ако се слободне површине блока планирају као зелене
површине.

Блок бр: 173, 174
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, С3/4, ЈП, ЗП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом и започетом реализацијом
низа објеката уз Камичку улицу. Планирана зелена површина је декоративна зелене
површина јавне намене на којој иначе није могућа изградња јер се испод налази
канализациони колектор.

Телекомуникациону мрежу у блоку изградити у складу са постојећом урбанистичко-
техничком документацијом за изградњу ТК кабловске канализације и мини ИПАНа
"Камичка башта".

Блок бр: 175
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С2, С3/4, ЈО, Рз2 са становањем,
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Дозвољена реконструкција, текуће и инвестиционо одржавање постојећег објекта из
зоне С1, ЈО и постојећих приземних објеката. Изградња нових објеката: минимално две
надземне етаже, максимално четири надземне етаже (П+2+Пс).

Блок бр: 176
Назив: "Камичка башта"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3/4, Рз2, Рз2 са становањем,
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Изградња објеката у низу уз
Камичку улицу се врши у складу са условима који су дефинисани предходним планом и
започетом реализацијом: дефинисане су максималне грађевинске линије, дозвољени
препусти, спратност П+1+Пк, обавезан пословни простор у приземљу. Недостајући
услови треба да буду у складу са изведеним објектима.

Дозвољена реконструкција, текуће и инвестиционо одржавање постојећег објекта из
зоне С1, ЈО и постојећих приземних објеката. Изградња нових објеката: минимално
две надземне етаже, максимално четири надземне етаже (П+2+Пс).

Блок бр: 177
Назив: "Камичак"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, Рз2
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Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Зона С2: Објекти уз Мачванску се граде у континуираном, непрекинутом низу до коте
утврђене висинске регулације. Максимална спратност објеката у унутрашњости
парцела из Ул. Мачванске је П+1+Пк уколико до границе суседне парцеле/ суседног
објекта има минимално 7,0 m, односно П+1 уколико је удаљеност између 4,0 и 6,99m,
односно П ако је удаљеност мања од 3,99m.

Уколико не постоје могућности за формирање парцела минималне површине од 5 а,
изградња објеката уличног низа је могућа у складу са параметрима зоне С3/4.

Зона С3: Могућа промена намене С3 у Рз2 на парцелама уз Улицу Марка Краљевића.

Блок бр: 178
Назив: "Камичак"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз2, И1
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 179
Назив: "Војводе Путника" (сегмент 8)
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, С2, Рз2, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Зона С2: Објекти уз Улицу Војводе Путника се граде у континуираном, непрекинутом
низу до коте утврђене висинске регулације. Максимална спратност објеката у
унутрашњости парцела из Ул. В. Путника је П+1+Пк уколико до границе суседне
парцеле/ суседног објекта има минимално 7,0 m, односно П+1 уколико је удаљеност
између 4,0 и 6,99m, односно П ако је удаљеност мања од 3,99m.
Уколико не постоје могућности за формирање парцела минималне површине од 5 а,
изградња објеката уличног низа је могућа у складу са параметрима зоне С3/4.

Зона С3: Могућа промена намене С3 у зону Рз2.

На засебној катастарској парцели која се формира од дела к.п.бр.1316 и 1280 К.О.
Шабац  планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV "ХИПОДРОМ" а у
предметним блоку планира се изградња припадајућег расплета подземних
ел.енергетских каблова 20kV и 0.4kV.

Блок бр: 180
Назив: "Војводе Путника"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 181
Назив: "Војводе Путника"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И1, Рз2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. У случају измештања пумпне
станице, доминантно је Рз2. Задржава се постојећа грађевинска линија станице која се
налази у регулацији улице.

У случају измештања пумпе, примењује се нова грађевинска линија.

Блок бр: 182
Назив: "Мачва - колонија"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 183, 184, 185, 186
Назив: "Мачва - колонија"
Плански документ: ПГР - Ревизија
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Доминантна намена: С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 187
Назив: "Извориште Мали забран"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: К4, Ш, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Засебном планом биће
дефинисани услови за изградњу два далековода 110kV ка планираној ТС 110/20kV
"Шабац 13". Није дозвољена изградња стубова далековода у првој зони заштите
изворишта.

Блок бр: 188
Назив: "Хиподром"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈО, ЈП: СРП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - хиподром. Могућа изградња
других објеката спорта и рекреације као и туристичко угоститељстих објеката али све
то само као пратеће намене уз функцију хиподрома.

Блок бр: 189
Назив: Камењак
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3,
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Улични низ Авде
Карабеговића припада у одликама С2 само по коефицијенту заузетости парцела. Због
ширине фронта парцела максимална спратност уличног фронта у овом блоку је три
надземне етаже (П+1+Пс, П+2). Остали објекти на парцелама (до коефицијента
заузетости зоне С2) су искључиво приземне спратности. Инвеститори могу
легализовати затечено стање других објеката на парцели и у том случају је дозвољено
инвестиционо и текуће одржавање.

Дозвољена је изградња објеката у складу са параметрима зоне С3, у коју би ова зона
требало да се трансформише.

Блок бр: 190
Назив: "Камичко гробље"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И11
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - јавни паркинг за потребе
гробља (192 и 193). Објекти каменорезачких радњи су предвиђени за измештање у
блок 191. По измештању радњи, могу се размотрити могућности за изградњу верског
објекта на овом простору или обједињавање са комплексом гробља.

Блок бр: 191
Назив: "Социјално становање"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С5, С3, Рз2 (каменорезачке радње), И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

С5: Објекти "социјалног становања" су изграђени на кат.п.бр. 3300/2 - инвестиционо и
текуће одржавање. За изградњу нових објеката на кат.п.бр. 3301/1 и 3301/11 су
донети урбанистички пројекти.

С3: За парцеле до Улице Зеке Буљубаше могуће је урадити препарцелацију ради
комплетирања парцела, легализације и сл. - до регулације дефинисане овим планом.
Остала заузећа се морају уклонити.

Рз2: Зона је намењена, искључиво, за премештање каменорезачких радњи из блока
190.  Објекти се граде у оквиру максимално дефинисаних грађевинских линија и уз
поштовање звучне изолације објеката.

Електро мрежу у блоку изградити у складу са донетим урбанистичким пројектима.
Телекомуникациону мрежу у блоку изградити у складу са постојећом урбанистичко-
техничком документацијом за изградњу Тк приступне мреже на реону ИПАН "Мала".
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Блок бр: 192
Назив: "Камичко гробље"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: К1
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 193
Назив: "Муслиманско гробље"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: К1, ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Зелена површина испред ограде муслиманског гробља је декоративна зелена површина
у функцији суседних блокова. Планирано је проширење границе гробља на део
кат.п.бр. 3297/2 на основу идентификације на терену старог гробља.

Блок бр: 194
Назив: "Расадник"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: К6
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 195
Назив: "Социјално становање"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. С3: За парцеле до Улице
Зеке Буљубаше и Новопројектоване могуће је урадити препарцелацију ради
комплетирања парцела - до регулације дефинисане овим планом.

Блок бр: 196
Назив: "Игралиште Борац"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈП: СРП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - спортско фудбалско
игралиште.

Блок бр: 197
Назив: "ЈКП Водовод - Шабац"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈО
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.  У случају поребе за
променом намене, доминантна је Рз2.

Блок бр: 198
Назив: "Комунално"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈО, К7
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.  У случају поребе за
променом намене, доминантне су комуналне делатности и СРП.

Блок бр: 199
Назив: "Техничка школа"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ОС, ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Зелена површина уз Улицу
Бањичких жртава је декоративна зелена површина у функцији суседних блокова.

Блок бр: 200
Назив: "Полигон"
Плански документ: ПГР - Ревизија
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Доминантна намена: СРПо, Рз2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 201
Назив: Мали забран
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И3, ГП, Ш, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Зелена површина се може
користити као ретензија у случају поплава. Забрањена изградња трајних објеката.

Услови за изградњу трафо-станице 110/20kV "ШАБАЦ 13" и три далековода 110kV биће
дефинисани засебним планом. Обавезна је је изградња непропусне јаме за прихват
трафо-уља у случају акцедента, осим уколико се ТС изводи у варијанти са гасом као
изолатором.

Блок бр: 202
Назив: Касарна
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И11
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - јавни паркинг у функцији
суседних блокова.

Блок бр: 203
Назив: 6. Пука
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, И3, Рз1, Рз2, СРП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Дозвољено насипање терена
у зони С3 до планиране коте нивелације планиране саобраћајнице. Иза регулације
саобраћајнице насипање терена у циљу изградње у зони СРП је дозвољено тек након
израде пројекта којим ће бити утврђена нивелација целе зоне. Претпоставка је да ће
зона бити изложена поплавама и да ће површина бити коришћена као ретензија.

На засебној катастарској парцели која се формира од дела к.п.бр.3943/1 К.О.Шабац
планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV "6. Пука" а у предметним
блоку планира се изградња припадајућег расплета подземних ел.енергетских каблова
20kV и 0.4kV.

Постојећи далековод 35kV планиран је за замену подземним кабловским водом са
коридором у простору регулације улица. По демонтирању, престају да важе
грађевинске линије  које су условљене заштитним појасом далековода.

Блок бр: 204, 205, 206, 207
Назив: 6. Пука
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, И3, Рз2, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Изградња објеката у
заштитној зони се може одобрити по предходно прибављеној сагласности надлежног
министарства (приватно земљиште у зони војног објекта).

Постојећи далековод 35kV планиран је за замену подземним кабловским водом са
коридором у простору регулације улица. По демонтирању, престају да важе
грађевинске линије  које су условљене заштитним појасом далековода.

Блок бр: 208
Назив: 6. Пука
Плански документ: Обавезна израда ПДР
Доминантна намена: ОО (обавезујуће), С3, ЈО, ЈП, ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Предходним урбанистичким
плановима је у овој зони планирана изградња дечијег вртића и то остаје обавеза.
Препоручује се да се прилоком израде плана обезбеди и око 20% јавних зелених
површина са отвореним спортским теренима и дечијим игралиштем.

Блок бр: 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224
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Назив: Камењак
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, И3, ЈП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Телекомуникациону мрежу у блоковима 209-216 изградити у складу са постојећом
урбанистичко-техничком документацијом за изградњу Тк приступне мреже на реону
ИПАН "Мала".

Блок бр: 225а - 225б
Назив: "Касарна"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ПН
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - комплекс и објекти посебне
намене. У случају промене власништва над земљишем, обавезна је израда ПДР и
дефинисање доминантне намене: С1, С1+, С2, ГП, Т, ЈО, ЈП.

Блок бр: 226
Назив: "Јевремова"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, Рз2, С3, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. За постојеће објекте из зоне
С1 је дозвољено само инвестиционо и текуће одржавање. Део зоне из С3 уз Касарску
улицу може да се трансформише у С2, односно С1.

Постојећи далековод 35kV планиран је за замену подземним кабловским водом са
коридором у простору регулације улица. По демонтирању, престају да важе
грађевинске линије  које су условљене заштитним појасом далековода.

Блок бр: 227
Назив: "МЗ Јевремова"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц2, ЈО; С2, С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Ц2, ЈО: Насељски центар - центар МЗ Јевремова. Објекти се могу доградити
(реконструисати) или направити нови до четири надземне етаже (П+2+Пс).
Максимални коефицијент заузетости парцеле је 50%. Остатак парцеле уредити као
декоративну зелену површину са спортским, рекреативним теренима и дечијим
игралиштем.

Низови објеката из зоне С2 се задржавају у изведеном стању а изградња се врши по
правилима: у оквиру максимално дефинисаних грађевинских линија, максималне
спратности четири надземне етаже (П+2+Пс) уз уклапање висинске регулације са
једним од суседа.

С3: У складу са доминантном наменом. Постоји могућност трансформације у С2.

Блок бр: 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Назив: МЗ Јевремова
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Постојећи далековод 35kV планиран је за замену подземним кабловским водом са
коридором у простору регулације улица. По демонтирању, престају да важе
грађевинске линије  које су условљене заштитним појасом далековода.

Блок бр: 235, 236, 237, 238, 239
Назив: 6. Пука
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.
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Постојећи далековод 35kV у блоку бр.235 планиран је за замену подземним
кабловским водом са коридором у простору регулације улица. По демонтирању,
престају да важе грађевинске линије које су условљене заштитним појасом
далековода.

Блок бр: 240
Назив: Раскрсница 6. Пука и ОП (сегмент 5)
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз1, С2, С3, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Забрањени директни излази
на државни пут без сагласности "Србија путева" и заузећа путног земљишта.

Блок бр: 241
Назив: Мокрањчева
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, ЗП, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Забрањени директни излази
на државни пут и заузећа путног земљишта. Парцеле се могу према државном путу
оградити зиданим оградама висине 220 cm.

На к.п.бр.9489/1 К.О.Шабац  планира се изградња дистрибутивне трафо-станице
20/0.4kV "6. ПУКА" а у блоковима уз улицу Мокрањчеву планира се изградња
припадајућег расплета подземних ел.енергетских каблова 20kV и 0.4kV.

Блок бр: 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
Назив: Јевремова
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 253
Назив: Обилазни пут
Плански документ: ПГР - Ревизија; ПДР "Раскрсница Поцерске улице и пута М-
19" (6/06); ПДР "Раскрсница 6. Пука и пута М-19" (6/06)
Доминантна намена: И0, Ш - зелени заштитни коридор
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - државни пут. Могуће
постављање звучних баријера према стамбеном насељу. Простор у обухвату ПДР -е се
уређује у складу са тим плановима а заузећа је неопходно уклонити и простор
привести намени. Путно земљиште озеленити.

Блок бр: 254, 255, 256, 257
Назив: Јевремова
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 258
Назив: Раскрсница Поцерске и ОП
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз1, С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Забрањени директни излази
на државни пут без сагласности ЈП "Путеви Србије" и заузећа путног земљишта.

Блок бр: 259, 260, 261
Назив: Поцерска
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, И3
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа.

У зони С2 је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу спречавања утицаја на
зону С3. Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са
условима С3/4.
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Блок бр: 262
Назив: Поцерска
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ОП, Рз2, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. У случају могућности,
повољно би било проширити парцелу вртића ради задовољавања основних параметара
који су испод просека.

На к. п. бр. 8954 К.О. Шабац урбанистичко-техничком документацијом ће бити
дефинисани услови за изградњу дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV "Деспота
Стефана Лазаревића" а у предметним блоку планира се изградња припадајућег
расплета подземних ел.енергетских каблова 20kV и 0.4kV.

Блок бр: 263
Назив: Поцерска
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа.

Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са условима
С3/4.

Блок бр: 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275;
Назив: /
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 276
Назив: Обилазни пут
Плански документ: ПДР и ИДПДР подручја између об. пута и улица: Гучевска,
Чокешинска и Д. Јенка (7/08 и 28/09)
Доминантна намена: Рз1, И7, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са планом и доминантном наменом.

На к.п.бр.11426/15 К.О.Шабац планира се изградња дистрибутивне трафо-станице
20/0.4kV "Даворина Јенка" а у предметном блоку и суседним блоковима планира се
изградња припадајућег расплета подземних ел.енергетских каблова 20kV и 0.4kV.

Блок бр: 277
Назив: Обилазни пут
Плански документ: ПДР "ОБ- 2" (13/11)
Доминантна намена: Рз1, И0
Усмеравајуће одредбе: У складу са планом и доминантном наменом.

Блок бр: 278, 279
Назив: Шипурске ливаде
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, Рз2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 280, 281, 282, 283, 284
Назив: МЗ Жике Поповића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 285
Назив: Бензинска пумпа
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И1
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.
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Блок бр: 286
Назив: Обилазни пут
Плански документ: ПГР- Ревизија
Доминантна намена: Рз1, С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 287
Назив: Обилазни пут
Плански документ: РП "МП- 5" (2002)
Доминантна намена: Рз1, И0
Усмеравајуће одредбе: У складу са планом и доминантном наменом.

Блок бр: 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294
Назив: МЗ Жике Поповића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 295
Назив: Проте Смиљанића
Плански документ: РП блока омеђеног улицама : П. Смиљанића, М. Перића,
Првомајском и Новопројектованом (3/2000, 21/01)
Доминантна намена: С2
Усмеравајуће одредбе: У складу са планом и доминантном наменом.

Блок бр: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
Назив: Леонарда да Винчија
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 304
Назив: "Парк у Његошевој"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈП: ЗП
Усмеравајуће одредбе: Зелена површина / сквер. Могуће уношење додатних садржаја
(дечије игралиште и сл.).

Блок бр: 305, 306, 307, 308
Назив: Леонарда да Винчија
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 309, 310
Назив: МЗ Жике Поповића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 311, 312
Назив: Краља Милутина
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, Рз1, И3
Усмеравајуће одредбе: Доминантне зоне, према графичком прилогу. Објекти се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа.

У зони С2 је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу спречавања утицаја на
зону С3. Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са
условима С3/4.

Блок бр: 313, 314
Назив: Леонарда да Винчија
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, Рз1, И3
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Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 315
Назив: Срдан Илије
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3; Рз1, ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Забрањени директни излази
на државни пут и заузећа путног земљишта. Парцеле се могу према државном путу
оградити зиданим оградама висине 220 cm.

Приступи са раскрснице се морају укинути и преоријентисати на Ул. Срдан Илије.
Уколико такво решење не одговара за Рз1, доминантно је С3.

Блок бр: 316, 317
Назив: Војводе Јанка Стојићевића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, Рз1, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Објекти у зони С2 се граде у
прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа.

У зони С2 је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу спречавања утицаја на
зону С3. Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са
условима С3/4.

Блок бр: 318, 319, 320, 321
Назив: МЗ Шипурске ливаде
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, ЗП, И
Усмеравајуће одредбе: Блокови изведени у складу са урбанистичким планом и
доминантном наменом (П+1+Пк, једнопородични објекти у низу).  Дозвољено текуће и
инвестиционо одржавање. Све слободне површине јесу јавне зелене површине,
декоративне намене са могућношћу постављања урбаног мобилијара, дечијих
игралишта и малих спортских терена.

Блок бр: 322
Назив: Леонарда да Винчија
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, С2, ГП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Објекти у зони С1 су изведени у складу са урбанистичким планом и доминантном
наменом.  Дозвољено текуће и инвестиционо одржавање.

Блок бр: 323, 324, 325, 326, 327, 328
Назив: "Краља Милутина"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, ГП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Објекти у зони С2 се граде у прекинутом низу или као слободностојећи у складу са
сагласностима суседа. У зони С2 је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу
спречавања утицаја на зону С3. Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу
се градити у складу са условима С3/4.

Блок бр: 329
Назив: "Старе Бараке"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, ЗП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Урбанистичким пројектом дефинисати положај нове дистрибутивне ТС 20/0.4kV са
припадајућим расплетом подземних ел.енергетских каблова 20kV и 0.4kV .

Блок бр: 330
Назив: "Аутобуска станица"
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Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: РзТ
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Није дозвољена промена
намене основне делатности.

Због нерешеног статуса земљишта због којег комплекс није приведен намени,
дозвољена намена С1 (С1+) на кат.п. бр. 7465/2, односно замена делова катастарских
парцела намена С1 и РзТ. Неопходна израда ПДР у циљу коначног дефинисања статуса
земљишта.

Блок бр: 331
Назив: Војводе Јанка Стојићевића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, ЗП
Усмеравајуће одредбе: Блок реализован у складу са урбанистичком документацијом.
Могуће инвестиционо и текуће одржавање. Могућа уградња лифтова у стамбене зграде
и у том циљу је дозвољено умањење површина јавне намене.

Блок бр: 332, 333, 334
Назив: Војводе Јанка Стојићевића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, ГП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Објекти у зони С2 се граде у прекинутом низу или као слободностојећи у складу са
сагласностима суседа. У зони С2 је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу
спречавања утицаја на зону С3. Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу
се градити у складу са условима С3/4.

Блок бр: 335, 336, 337
Назив: МЗ Шипурске ливаде
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 338
Назив: "ОШ Стојан Новаковић"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ОО, С2, С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Објекти у зони С2 се граде у прекинутом низу или као слободностојећи у складу са
сагласностима суседа. У зони С2 је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу
спречавања утицаја на зону С3. Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу
се градити у складу са условима С3/4.

На к.п.бр.7565 К.О.Шабац планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV
"Николе Влашког 2" а у предметном блоку и суседним блоковима планира се изградња
припадајућег расплета подземних ел.енергетских каблова 20kV и 0.4kV.

Блок бр: 339
Назив: "МЗ Шипурске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈП: ЗП
Усмеравајуће одредбе: Зелена површина / сквер. Могуће уношење додатних садржаја
(дечије игралиште и сл.).

Блок бр: 340
Назив: "МЗ Шипурске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ц2, ЈО; С2, С3, Рз2 - комерцијална намена
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.
Ц2, ЈО: Насељски центар - центар МЗ Шипурске ливаде. Објекти се могу доградити
(реконструисати) или направити нови до четири надземне етаже. Максимални
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коефицијент заузетости парцеле је 50%. Остатак парцеле уредити као декоративну
зелену површину са спортским, рекреативним теренима и дечијим игралиштем.

Низови објеката из зоне С2 се задржавају у изведеном стању са могућношћу текућег и
инвестиционог одржавања.

Блок бр: 341, 342, 343, 344, А345
Назив: "МЗ Шипурске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

На засебној катастарској парцели која се формира од дела к.п.бр.12828 К.О.Шабац, на
углу улица Устаничке и Стојана Бошковића,  планира се изградња дистрибутивне
трафо-станице 20/0.4kV "Устаничка 2" а у предметном блоку и суседним блоковима
планира се изградња припадајућег расплета подземних ел.енергетских каблова 20kV и
0.4kV.

Блок бр: 346, 347, 348, 349
Назив: Војводе Јанка Стојићевића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3, ГП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.  Објекти у зони С2 се граде
у прекинутом низу или као слободностојећи у складу са сагласностима суседа. У зони
С2 је дефинисана максимална унутрашња линија у циљу спречавања утицаја на зону
С3. Парцеле из зоне С2 које су мање површине од 5а могу се градити у складу са
условима С3/4.

Блок бр: 350
Назив: Николаја Велимировића
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С2, С3; ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Забрањени директни излази
на државни пут и заузећа путног земљишта. Парцеле се могу према државном путу
оградити зиданим оградама висине 220 cm.

Приступи са раскрснице се морају укинути и преоријентисати на Ул. Николаја
Велимировића.

Блок бр: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
Назив: "А1-А2"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3; И, ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Могућа исправка граница
парцела до регулације Улице краља Радослава.

Блок бр: 363
Назив: Стари мост
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И0, И10, В, ЗП,
Усмеравајуће одредбе: Све радове у оквиру саобраћајних коридора и обалоутврде
изводити у складу са условима надлежних предузећа.

Зелена површина унутар старе саобраћајне петље може да промени намену у Т
(туризам и угоститељство).

Површина блока може да се прикључи ПДР "Сава парк".

Блок бр: 364
Назив: Мотел
Плански документ: ПГР - Ревизија

II 2.4.4. ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА IV: Сава, блокови 363-376
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Доминантна намена: Т
Усмеравајуће одредбе: Задржава се намена и објекат, до реализације индустријског
железничког колосека, касније, у складу са условима надлежног предузећа.

Површина блока може да се прикључи ПДР "Сава парк".

Блок бр: 365
Назив: "Пескара"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И0, ЈП, Ш, ЗП,
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

До привођења намени, могуће је задржати намену привременог депоновања песка.
Површина се користи као ретензија у случају поплаве.

Површина блока може да се прикључи ПДР "Сава парк".

Блок бр: 366
Назив: "Пекара"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: РзС, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом: индустријске производња -
прехрамбена индустрија. На графичком прилогу је дефинисано да се комплекс налази
у зони где је обавезна израда плана детаљне регулације али се тај услов односи само
на израду ПДР "Сава - парк" и није обавезујућа за изградњу и реконструкцију објеката
унутар самог комплекса него се примењују општа правила за РзС.

Планира се измештање амортизоване лимене ТС 10/0.4kV са комплекса Пекаре на
кат.парцелу бр.377 К.О.Шабац. Услове за измештање утврдити урбанистичко-
техничком документацијом.

Блок бр: 367
Назив: "Вашариште"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈП, К5, СРПо, ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

По измештању кванташке пијаце и вашаришта, цела површина СРПо. Површина се
користи као ретензија у случају поплаве.

Површина блока може да се прикључи ПДР "Сава парк".

Блок бр: 368
Назив: "Вашариште"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз2, И1, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Парцела са које је измештена пумпна станица може се користити као И1,  Рз2 или за
објекте и мреже инфраструктуре. На графичком прилогу је дефинисано да се комплекс
налази у зони где је обавезна израда плана детаљне регулације али се тај услов
односи само на израду ПДР "Сава - парк" и није обавезујућа за изградњу и
реконструкцију објеката унутар самог комплекса него се примењују општа правила за
Рз2.

Ако ПДР-ом "Сава-парк" не буде другчије дефинисано, на кат.парцели бр.385
К.О.Шабац планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV "Градски
базен".

Блок бр: 369
Назив: Река Сава и приобаље (дуж целе обале реке у обухвату ПГР)
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ВП; И12, СРК, СРП, К9, ГП, ЗП, ПН
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Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - обалоутврде. Све
дефинисане намене јесу за површине јавне намене. Могућа изградња, реконструкција,
инвестиционо и текуће одржавање свих објеката јавне намене.

Површина блока може да се прикључи ПДР "Сава парк".

У складу са условима Завода за заштиту природе, у циљу ублажавања негативних
структура измењене обалне структуре водотока, приликом изградње (реконструкције)
обалоутврда, следећим техничким решењима омогућити кретање дивљих врста: грубо
храпава површина обалоутврде са нагибом мањим од 45 степени изузев пристана, мала
зелена оаза природне вегетације на сваких 100-200m, оптимално 50m. Обезбедити
континуирани појас вишеспратне аутохтоне вегетације уз водотоке, очувањем или
ревитализацијом постојећег приобалног зеленила. На деловима обале где су изграђена
неформална викенд насеља, обавезно је формирање појаса заштирног зеленила којим
ће се обала визуелно одвојити од простора људских активности густим зеленилом
висине 1-3m. Изван зоне становања, минимална удаљеност планираних објеката који
захтевају поплочавање и/или осветљење треба да буде 50m од обала Саве а у зони
становања 20-50m од обале водотока и канала.

На обали је дозвољена изградња пристаништа за потребе радне зоне Север (ван зоне
"Сава парк", Исток и Север.

Блок бр: 370
Назив: "Касарна на Сави"
Плански документ: ПГР - Ревизија - обавезна израда плана детаљне регулације
("Сава парк").
Доминантна намена: ГП, ВП; И12, СРП,
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Могуће расписивање
архитектонских конкурса.

Блок бр: 371
Назив: "Стари град"
Плански документ: ПГР - Ревизија - обавезна израда плана детаљне регулације
("Сава парк").
Доминантна намена: ЈО, ЈП
Усмеравајуће одредбе: У складу са законом о заштити НКД. Објекат и површине јавне
намене. Планирана изградња заштитне обалоутврде.

Блок бр: 372
Назив: "Стари град"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈО (полиција), ВП, СРК, СРП, К9, Т, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Претежно површине јавне
намене. По измештању полиције могућа промена намене објекта у објекат јавне намене
или објекат у функцији туризма и угоститељства за шта је обавезна израда
урбанистичког пројекта. Површина блока може да се прикључи ПДР "Сава парк".
Могуће расписивање архитектонских конкурса.

Постојећа лимена трафо-станица 10/0.4kV "Рекреациони центар" (на к.п.бр.2288
К.О.Шабац) je амортизована и недовољног капацитета. Планира се изградња нове
дистрибутивне ТС 20/0.4kV (поред постојеће) која ће прихватити укупан конзум
постојеће ТС. Постојећа ТС је планирана за демонтирање. Услови за изградњу трафо-
станице и високонапонских каблова биће дефинисани урбанистичко-техничком
документацијом или ПДР-ом "Сава парк".

Блок бр: 373
Назив: "Дудара"
Плански документ: ПГР - Ревизија, до доношења ПДР "Дудара"
Доминантна намена: ГП, ЗП, СРП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом и посебним условима
локације. Површине јавне намене. Површина блока може да се прикључи ПДР "Сава
парк". Могуће расписивање архитектонских конкурса.

Блок бр: 374
Назив: "Нови мост"
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Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И0, К1, ГП, ЈП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Површине јавне намене.
Јеврејско гробље је неактивно, НКД.

Блок бр: 375, 376
Назив: "Железничка станица"
Плански документ: Обавезна израда ПДР
Доминантна намена: И10, В, С1, С2, С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Израдом ПДР неопходно је
решити специфичне конфликте функција у обухвату плана и дати предуслов за
решавање имовинско правних односа. ПДР може да се ради без обухвата саме локације
железничке станице јер је планом предвиђена могућност измештања у блок 141. У
складу са условима "Железнице Србије" а.д. потребно је израдити Предходну студију
оправданости и Генерални пројекат измештања железничке станице и да исте достави
на сагласност Сектору за стратегију и развој "Железнице Србије". Само у случају да се
испуне сви наведени услови, ова локација може променити намену.

ПДР-ом дефинисати услове за изградњу дисрибутивне трафо-станице 20/0.4kV
"Железничка станица" у близини кружног тока.

Блок бр: 377
Назив: "Мост"
Плански документ: ПДР "Мост" (14/07); ИД ПДР "Мост" - у изради
Доминантна намена: Рз1, ЈП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са урбанистичким планом и доминантном наменом. ЈП
је површина јавне намене која служи за обезбеђење проласка инфраструктурних
мрежа. У оквиру исте је дозвољено постављање само мрежа и објеката
инфраструктуре.

Блок бр: 378
Назив: "Пумпа Мост"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И1, Рз1
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 379
Назив: "Темпо"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз1
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 380
Назив: "Доњошорско гробље"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: К1, Рз2 - каменоресци и сл. делатности у функцији
погребних услуга.
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 381
Назив: "Зорка"
Плански документ: ПГР - Ревизија до доношења ПДР "Зорка - радна зона Исток"
Доминантна намена: РзИ, Рз1, РзХ, К2, К3, И10, И12, ЈО, ЈП, ВП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом: хемијска индустрија,
пристаниште, трансфер станица, постројење за пречишћавање отпадних вода.

Обавезно дефинисање површина јавне намене (сукорисничких површина) са
дефинисањем коридора инфраструктурних система.

Потребно је обезбедити локацију за уређај за пречишћавање индустријских отпадних
вода.

II 2.4.5. ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА V: Исток, блокови 377-392
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Блок бр: 382
Назив: "Зорка - Друштвени стандард"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: СРЦ, СРП, И1, Рз1, И11, ЈО, Рз2 - комерцијалне делатности
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Обавезно је обезбедити паркинг простор за паркирање посетилаца спортске дворане
(по нормативу). Тај паркинг може бити у функцији и осталих функција у блоку, као и у
функцији Доњошорског гробља. Приликом евентуалног увођења нових комерцијалних
садржаја у блок, потребно је извршити процену укупног броја паркинг места.
Дефинисан је оријентациони коридор саобраћајница кроз комплекс.

Приликом израде ПДР, утврдиће се њихова тачна траса која ће зависити и од
могућности обезбеђења коридора кроз суседне блокове.

Минималан садржај објеката и површина спорта и рекреације у блоку треба да буде
40%

Блок бр: 383
Назив: "Зорка"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: СРЦ, Рз2, И11
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. У зони се налази јавни
паркинг неопходан за функционисање суседних блокова и он треба да задржи своју
основну намену.

Блок бр: 384
Назив: "Хемијско техничка школа"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ОС, Рз2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 385
Назив: "Комунално - штампарија"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз1, Рз2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Дефинисан је оријентациони
коридор саобраћајнице кроз комплекс. Изградња саобраћајнице није обавезујућа већ
само препоручујућа. Уколико се обезбеди коридор саобраћајнице кроз блок 387, овај
коридор је непотребан. Обзиром на трансформацију намена блока која је у току,
минимално учешће зелених површина унутар сваког појединачног комплекса је 10%.

Блок бр: 386
Назив: /
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Могућа изградња
саобраћајнице уколико се реше имовински односи са 387.

Блок бр: 387
Назив: "Оријентис"
Плански документ: ПДР "Оријентис" (28/9)
Доминантна намена: С1, С2, ЗП
Усмеравајуће одредбе: У складу са планом и доминантном наменом. У случају промене
ПДР, могуће намене Рз1, Рз2 и све намене становања.

Блок бр: 388
Назив: /
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: СРЦ (СРП) - Рз2 (комерцијалне намене)
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом и могућом трансформацијом.

Блок бр: 389
Назив: /
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Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈП, ЗП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Могуће постављање
инфраструктурних објеката.

Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0,4kV на  парцели која се
формира од делова кат.парцела ван простора регулације улице Краља Радослава.

Блок бр: 390
Назив: "Зорка - радна зона Исток 2"
Плански документ: ПГР - Ревизија до доношења ПДР (обавезна израда)
Доминантна намена: РзИ, Рз1, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом: хемијска индустрија.
Обавезно дефинисање површина јавне намене (сукорисничких површина) са
дефинисањем коридора инфраструктурних система.

Блок бр: 391-392
Назив: /
Плански документ: ПГР - Ревизија до доношења ПДР (обавезна израда)
Доминантна намена: С3, Ш, ЗП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом: дефинисање услова за
задржавање и евентуалну даљу изградњу стамбеног насеља; дефинисање заштитних
зелених коридора између хемијске индустрије и зоне становања, зоне државног пута и
зоне становања и сл.

Блок бр: 393
Назив: "Радна зона Запад"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: РзЗ, Рз1, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом уз поштовање строгих услова
санитарне зоне заштите изворишта. Инвеститор је у обавези да тачно дефинише
намену и у складу са тим поднесе захтев за давање мишљења о потреби израде
стратешке процене утицаја на животну средину. Услови Рз1 се примењују у односу на
дефинисање фасадног платна према државном путу.

Услови за изградњу трафо-станица 20/0.4kV на комплексима, биће дефинисани
урбанистичко-техничком документацијом.

Блок бр: 394,395
Назив: "Радна зона Запад"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: СРП, СРЦ, РзЗ, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом уз поштовање строгих услова
санитарне зоне заштите изворишта. Комерцијални садржаји су условно дозвољени и
морају бити усклађени са условима ЈКП "Водовод Шабац". Инвеститор је у обавези да
тачно дефинише намену и у складу са тим поднесе захтев за давање мишљења о
потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину.

Засебном планом биће дефинисани услови за изградњу далековода 110kV ка
планираној ТС 110/20kV "Шабац 13". Услови за изградњу трафо-станица 20/0.4kV на
комплексима, биће дефинисани урбанистичко-техничком документацијом.

Блок бр: 396
Назив: "Радна зона Запад"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И8, И11
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Засебном планом биће
дефинисани услови за изградњу два далековода 110kV ка планираној ТС 110/20kV
"Шабац 13".

II 2.4.6. ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА VI: Запад, блокови 393-415
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Блок бр: 397
Назив: "Радна зона Запад"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ш
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - зелени заштитни коридор.
Забрањена изградња свих врста објеката сем евентуално инфраструктурних објеката и
мрежа искључиво у функцији изворишта. Може се припојити парцели изворишта.

Блок бр: 398, 399, 400
Назив: "Радна зона Запад"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: СРП, условно СРЦ, условно РзЗ, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом уз поштовање строгих услова
санитарне зоне заштите изворишта. Услови Рз3 се примењују само на парцели у блоку
399, као стечене обавезе и уз услов да се делатност дефинише у складу са условима
ЈКП "Водовод Шабац". Комерцијални садржаји у оквиру спортско рекреативних
површина су условно дозвољени и морају бити усклађени са условима ЈКП "Водовод
Шабац". Инвеститор је у обавези да тачно дефинише намену и у складу са тим поднесе
захтев за давање мишљења о потреби израде стратешке процене утицаја на животну
средину. Услови Рз1 се примењују у односу на дефинисање фасадног платна према
државном путу.

Услови за изградњу трафо-станица 20/0.4kV биће дефинисани урбанистичко-техничком
документацијом.

Блок бр: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
Назив: "Радна зона Запад"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: РзЗ, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом уз поштовање строгих услова
санитарне зоне заштите изворишта. Услови Рз1 се примењују у односу на дефинисање
фасадног платна према државном путу. Инвеститор је у обавези да тачно дефинише
намену и у складу са тим поднесе захтев за давање мишљења о потреби израде
стратешке процене утицаја на животну средину.

У блоку бр.405  планирана је изградња две дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV, на
засебним катастарским парцелама које се формирају од делова к.п.бр.3337/172 и
3337/174 К.О.Мајур (у заштитном појасу постојећих далековода 110kV). Услови за
изградњу осталих трафо-станица 20/0.4kV биће дефинисани урбанистичко-техничком
документацијом.

Блок бр: 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415
Назив: "Радна зона Запад"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: К5, РзЗ, РзИ, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом уз поштовање строгих услова
санитарне зоне заштите изворишта. Услови Рз1 се примењују у односу на дефинисање
фасадног платна према државном путу. Инвеститор је у обавези да тачно дефинише
намену и у складу са тим поднесе захтев за давање мишљења о потреби израде
стратешке процене утицаја на животну средину.

У блоку бр.409  планирана је изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV, на
засебној катастарској парцели које се формира од дела к.п.бр.3337/170 К.О.Мајур.
Услови за изградњу осталих трафо-станица 20/0.4kV (на комплексима) биће
дефинисани урбанистичко-техничком документацијом.
Услови за изградњу трафо-станица 20/0.4kV на комплексима биће дефинисани
урбанистичко-техничком документацијом.

Блок бр: 416, 417
Назив: /
Плански документ: ПГР - Ревизија

II 2.4.7. ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА VII: Север, блокови 416-480
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Доминантна намена: РзЗ, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Урбанистичко-техничком документацијом дефинисати услове за изградњу нове
дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на кат.парцели 1155/3 К.О. Шабац, уместо
демонтиране трафо-станице 10/0.4kV "7. jули".

Блок бр: 418, 419
Назив: "Пољопривредна школа"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ОС, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Планира се изградња гасне
мерно-регулационе станице на кат.парцели бр. 1151/3 К.О. Шабац (max 13/max 4 bar).
Услови за изградњу трафо-станица 20/0.4kV на комплексима биће дефинисани
урбанистичко-техничком документацијом.

Блок бр: 420, 421;
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз1, Рз2, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Препоручује се приступ са
бочних саобраћајница. Уколико се комплекс прикључује на Западну трансферзалу,
неопходно је прибавити услове "Србија путева".

Трафо-станицу 20/0.4kV "Мачва експрес" градити на кат.парцели бр.1139/3
К.О.Шабац, на основу донетог урбанистичког пројекта. У блоку 421 планира се
изградња дистрибутивне трафо/станице 20/0.4kV на засебној кат.парцели која се
формира од дела кат.парцеле бр.1136/2 К.О.Шабац. Услови за изградњу трафо-станица
20/0.4kV на комплексима биће дефинисани урбанистичко-техничком документацијом.

Блок бр: 422 а, б, в, г, д;
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Могућа компатибилна
намена зоне Рз2.

Блок бр: 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 429, 430, 431, 432
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз2, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Могућа трансформација
појединих парцела у С3 у блоковима 423-427.

Задржава се зона становања у блоку 430 са могућношћу трансформације у Рз2.

Урбанистичко техничком документацијом дефинисати услове за изградњу
дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебној кат.парцели која се формира од
дела к.п.бр.1123/3 К.О.Шабац, у блоку 427. Планира се изградња дистрибутивне
трафо-станице 20/0.4 на засебној кат.парцели која се формира од дела к.п.бр.309/36
К.О. Шабац, у блоку 431. Услови за изградњу трафо-станица 20/0.4kV на комплексима
биће дефинисани урбанистичко-техничком документацијом.

Блок бр: 433
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз1, Рз2, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Препоручује се приступ са
бочних саобраћајница. Уколико се комплекс прикључује на Западну трансферзалу,
неопходно је прибавити услове ЈП "Путеви Србије".

Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебној кат.парцели
која се формира од дела к.п.бр.1004/3 К.О.Шабац. Изградњом исте стварају се
могућности за демонтирање стубне ТС и лимене ТС на комплексу бившег
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Шабацпромета. Услови за изградњу трафо-станица 20/0.4kV на комплексима биће
дефинисани урбанистичко-техничком документацијом.

Блок бр: 434 (а-д)
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 435, 436
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз1, Рз2, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Препоручује се приступ са
бочних саобраћајница. Уколико се комплекс прикључује на Западну трансферзалу,
неопходно је прибавити услове "Србија путева".

Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебној кат.парцели
која се формира од дела к.п.бр. К.О.Шабац у блоку 436. Услови за изградњу трафо-
станица 20/0.4kV биће дефинисани урбанистичко-техничком документацијом.

Блок бр: 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: РзС, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - индустријска производња и
неопходни  инфраструктурни објекти и мреже.

 Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебној
кат.парцели која се формира од дела к.п.бр. 307/12 К.О.Шабац у блоку 439.
Изградњом те ТС и припадајућег расплета подземних ел.ен. каблова 20кV и
0.4kV, стварају се могућности за демонтирање распона далековода преко
кат.парцела бр.2785/4 и 2785/21 К.О.Мајур у ком случају престају да важе
грађевинске линије које су условљене заштитним појасом далековода.

 Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебној
кат.парцели која се формира од дела к.п.бр. 2785/4 К.О.Мајур у блоку 440.

 Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебној
кат.парцели која се формира од дела к.п.бр. К.О.Мајур у блоку 441.

 Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебној
кат.парцели која се формира од дела к.п.бр. К.О.Мајур у блоку 442.

 Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебној
кат.парцели која се формира од дела к.п.бр. К.О.Мајур у блоку 443.

 Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебној
кат.парцели која се формира од дела к.п.бр. К.О.Мајур у блоку 444.

 Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебној
кат.парцели која се формира од дела к.п.бр. 2785/11 К.О.Мајур у блоку 445.

 Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на  кат.парцели
бр.320/6 К.О.Шабац, у блоку 449.

Услови за изградњу трафо-станица 20/0.4kV на комплексима биће дефинисани
урбанистичко-техничком документацијом.

Блок бр: 450
Назив: "Радна зона Север" - "Сава парк"
Плански документ: ПГР - Ревизија - обавезна израда ПДР
Доминантна намена: И10 (ГП)
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - простор резервисан за
измештање железничког триангла.

Површина блока може да се прикључи ПДР "Сава парк" када се за то стекну
предуслови (измештање железничке станице).

Блок бр: 451
Назив: "Радна зона Север" - "Сава парк"
Плански документ: ПГР - Ревизија - обавезна израда ПДР
Доминантна намена: ГП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.
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Блок бр: 452, 453, 454
Назив: "Радна зона Север" - "Сава парк"
Плански документ: Обавезна израда ПДР
Доминантна намена: ГП, И10, ВП, СРП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Приликом израде плана
потребно је дефинисати каналску мрежу за одвођење атмосферских вода. Обезбедити
коридоре индустријских железничких колосека који су дефинисани ПГР, односно,
предвидети могућност промене коридора у складу са захтевом за измештањем
железничке станице. Размотрити могућност да се површина користи као ретензија у
случају поплава.

Блок бр: 455
Назив: "Радна зона Север"- "Сава парк"
Плански документ: ПГР - Ревизија - обавезна израда ПДР
Доминантна намена: Ш
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - зелени заштитни коридор
коридор. Површина може да се користи као ретензија у случају поплава.

Блок бр: 456
Назив: "Радна зона Север" - "Крсмановача"- "Сава парк"
Плански документ: ПГР - Ревизија - обавезна израда ПДР
Доминантна намена: РзС, СРЦ, Т
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. За комплекс "Крсмановача"
и постојећу радну зону до Северне трансферзале није потребна израда ПДР.

Блок бр: 457
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И10
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - простор резервисан за
железнички коридор. Планом детаљне регулације предвидети и могућност изградње
колосека према Сремској Митровици (план генералне регулације је дефинисао
потребну ширину коридора).

Блок бр: 458 459, 460
Назив: "Радна зона Север"- "Сава парк"
Плански документ: ПГР - Ревизија - обавезна израда ПДР
Доминантна намена: Ш
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - зелени заштитни коридор
коридор. Површина може да се користи као ретензија у случају поплава.

Блок бр: 461
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ш, И7, К
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - зелени заштитни коридор
коридор. Површина може да се користи као ретензија у случају поплава.

Блок бр: 462
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: РзС, ВП, Ш, И10, К, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Услови за изградњу трафо-
станица 20/0.4kV на комплексима биће дефинисани урбанистичко-техничком
документацијом.

Блок бр: 463
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: РзС, ВП, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Могуће формирање
животињских фарми ако се задовоље и посебни услови.
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Планира се изградња две дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебноим
кат.парцелама које се формирају од делова к.п.бр. 2/1 К.О.Шабац. Услови за изградњу
трафо-станица 20/0.4kV на комплексима биће дефинисани урбанистичко-техничком
документацијом.

Блок бр: 464
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: РзС, ВП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Могуће формирање животињских фарми ако се задовоље и посебни услови.
Дефинисани су оријентациони коридори саобраћајница унутар блока. Новоформиране
парцеле не могу имати директан приступ са Северне трнсферзале већ искључиво са
тих, новоформираних саобраћајница. Уколико се не мења место прикључака, није
потребна додатна сагласност "Србија путева". У случају промене позиције прикључка,
обавезна израда плана детаљне регулације и услови/сагласност "Србија путева".

Планира се изградња три дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебноим
кат.парцелама које се формирају од делова к.п.бр. 1/1 К.О.Шабац. Услови за изградњу
трафо-станица 20/0.4kV на комплексима биће дефинисани урбанистичко-техничком
документацијом.

Планира се замена свих далековода  20kV подземним ел.ен. кабловским водовима
20kV, након чега престају да важе грађевинске линије условљене заштитним појасом
далековода.

Блок бр: 465
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: РзС, И10, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Услови за изградњу трафо-станица 20/0.4kV на комплексима биће дефинисани
урбанистичко-техничком документацијом.

Блок бр: 466
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ш
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - зелени заштитни коридор
коридор. Површина може да се користи као ретензија у случају поплава.

Блок бр: 467, 468
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: РзС, И10, ВП, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Услови за изградњу трафо-станица 20/0.4kV на комплексима биће дефинисани
урбанистичко-техничком документацијом.

Блок бр: 469, 470, 471
Назив: "Радна зона Север" - "Трећи мост"
Плански документ: ПГР - Ревизија - забрањена изградња до израде ПДР
Доминантна намена: И0, И 10, РзС, Т
Усмеравајуће одредбе: На територији обухвата је забрањена свака изградња до
доношења плана детаљне регулације за изградњу моста и објеката путне
инфраструктуре новог правца ДП. Приликом израде ПДР предвидети уклањање свих
постојећих и изградњу нових објеката у зони 300 m од граница коридора моста (пута)
у блоку 469. Дефинисати раскрсницу ДП и Северне трансферзале и начин прикључења
за парцеле у блоковима 470, 471 (ван обухвата плана), односно 472. Предвидети
могућност продужења железничког коридора до Сремске Митровице.
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Блок бр: 472
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: РзС, И10, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Услови за изградњу трафо-станица 20/0.4kV на комплексима биће дефинисани
урбанистичко-техничком документацијом.

Блок бр: 473
Назив: "Викенд зона М. Причиновић"
Плански документ: ПГР - Ревизија - обавезна израда ПДР
Доминантна намена: ВП, Ш и викенд зона
Усмеравајуће одредбе: Доминантна намена је зелени заштитни коридор. Обзиром на
већи број изграђених викенд објеката, исти се могу задржати и може се одобрити
њихова даља изградња Само за објекте у брањеном подручју). За уређење зоне
неопходна је израда ПДР. ПДР може да обухвати и блок 469.

Блок бр: 474, 475
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЗП, ВП, И
Усмеравајуће одредбе: Доминантна намена је зелени заштитни коридор. Могуће
постављање инфраструктурних објеката.

Блок бр: 476
Назив: "Радна зона Север"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: РзС, И10
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Планом детаљне регулације
размотрити тачну позицију железничког коридора у складу са наменом и изграђеношћу
комплекса.

Блок бр: 477
Назив: "Викенд зона М. Причиновић"
Плански документ: ПГР - Ревизија - обавезна израда ПДР
Доминантна намена: ВП, Ш и викенд зона
Усмеравајуће одредбе: Доминантна намена је зелени заштитни коридор. Обзиром на
већи број изграђених викенд објеката, исти се могу задржати и може се одобрити
њихова даља изградња Само за објекте у брањеном подручју). За уређење зоне
неопходна је израда ПДР која може али не мора бити обавеза локалне самоуправе.
Обухват плана ће се дефинисати у складу са потребама.

Блок бр: 478, 479, 480 (блок од Трећег до Старог моста)
Назив: "Приобаље реке Саве"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И12
Усмеравајуће одредбе: У зони форланда је забрањена свака изградња. Дозволе за
заузеће / коришћење водног земљишта нису основ за дефинисање правног статуса
објеката. Изграђени објекти се задржавају без могућности било какве реконструкције,
санације и сл. а свака даља изградња је најстроже забрањена. Изграђени објекти у
зонама од 200 м од сваког моста морају безусловно бити уклоњени и без могућности
прикључења на било какав инфраструктурни вод.

Блок бр: 481
Назив: "Друга градска обилазница" - обавезна израда ПДР
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И0
Усмеравајуће одредбе: Коридор друге градске обилазнице. Обавезна израда ПДР, До
реализације земљиште се користи као пољопривредно.

II 2.4.8. ПРОСТОРНА ЦЕЛИНА VIII: Југ, блокови 481-624
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Блок бр: 482, 483
Назив: "Центар за унапређење пољопривреде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЦП, ВП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом: центар за унапређење
пољопривреде. До реализације, земљиште се користи као пољопривредно. Обавезна
израда урбанистичког пројекта.

Блок бр: 484
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С4/1, С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 485
Назив: "Затвор"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЈО, ЈП - казнено поправни дом
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 486
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ПЗ
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - пољопривредно земљиште.

Блок бр: 487а, 487б
Назив: /
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С4/1, С3, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Траса саобраћајнице је
дефинисана оријентационо. За формирање саобраћајнице и за дефинисање локација
дистрибутивних трафо-станица 20/0.4kV је обавезна израда плана детаљне регулације

Блок бр: 488-489
Назив: "Велики забран"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Ш
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - шума, парк шума.

Блок бр: 490
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПДР "Касарске ливаде 3" - ПДР у изради
Доминантна намена: С3, С4, ПЗ, ВП
Усмеравајуће одредбе: У складу са урбанистичким планом и доминантном наменом. До
израде урбанистичког плана, дозвољена је изградња објеката на парцелама уз
постојеће саобраћајнице које имају дефинисану регулациону ширину и до дубине од
40m.

Објекти се могу радити у складу са доминантном наменом и на преовлађујућој
грађевинској линији.

Блок бр: 491
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПДР "Касарске ливаде 2" - обавезна израда ПДР
Доминантна намена: С3, С4, ПЗ, ГП, ЗП, ВП, Т, СРП
Усмеравајуће одредбе: У складу са урбанистичким планом и доминантном наменом. До
израде урбанистичког плана, дозвољена је изградња објеката на парцелама уз
постојеће саобраћајнице које имају дефинисану регулациону ширину и до дубине од
40м.

Објекти се могу радити у складу са доминантном наменом С3 и С4 и на преовлађујућој
грађевинској линији. Изградња других објеката пре доношења урбанистичког плана
претпоставља израду урбанистичких пројеката.
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Блок бр: 492
Назив: "МРС"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - мерно регулациона гасна
станица.

Блок бр: 493
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С4/1, С3, ПЗ, СРП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Објекти се могу радити у
складу са доминантном наменом С3 и С4/1 и на преовлађујућој грађевинској линији, до
дубине од 40m од регулације улице.

Блок бр: 494а, 495 б
Назив: /
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: В, СРЦ
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - верски објекти и спортско
рекреативне површине - спортско рекреациони центар. Дозвољено повезивање две
локације мостом.

Блок бр: 495, 496, 497, 498
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПДР "Касарске ливаде 4" - обавезна израда ПДР
Доминантна намена: С3, С4, П, СРП
Усмеравајуће одредбе: У складу са урбанистичким планом и доминантном наменом.
Објекти се могу радити у складу са доминантном наменом С3 и С4 и на преовлађујућој
грађевинској линији, до дубине од 40m од регулације улице.

Блок бр: 499, 500
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПДР "Касарске ливаде 1" - ПДР у изради
Доминантна намена: С3, С4, П
Усмеравајуће одредбе: У складу са урбанистичким планом и доминантном наменом.

Блок бр: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514,
515
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, С4/1,
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 516
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, ЈО, ЈП, В, Рз2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 517, 518, 519, 520, 521
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, С4/1,
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 522
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ОС, Рз2 (Рз1)
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 523, 524
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
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Доминантна намена: ЗП, препоручљиво СРП и Т до 40%, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Засебном планом биће дефинисани услови за изградњу далековода 110kV ка
планираној ТС 110/20kV "Шабац 13".

Блок бр: 525
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 526
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: СРП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - спортско рекреативне
површине - површина јавне намене.

Блок бр: 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, С4/1, Рз2 у блоку 544, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебнoj кат.парцели
која се формира од дела к.п.бр. 10336/1 К.О.Шабац, у блоку 539.

Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебнoj кат.парцели
која се формира од дела к.п.бр. 10401 К.О.Шабац, у блоку 542.

Блок бр: 550
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЗП, препоручљиво СРП и Т до 40%, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Засебним планом биће дефинисани услови за изградњу далековода 110kV ка
планираној ТС 110/20kV "Шабац 13".

Блок бр: 551
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз1, СРП (препоручљиво), И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Засебним планом биће дефинисани услови за изградњу далековода 110kV ка
планираној ТС 110/20kV "Шабац 13".

Блок бр: 555
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, С4/1, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Засебним планом биће дефинисани услови за изградњу далековода 110kV ка
планираној ТС 110/20kV "Шабац 13".

Блок бр: 556, 557
Назив: "Касарске ливаде"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз1
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Засебном планом биће
дефинисани услови за изградњу далековода 110kV ка планираној ТС 110/20kV "Шабац
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13". Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебној
кат.парцели која се формира од дела кат.парцеле бр.14204/3 К.О.Шабац.

Блок бр: 558
Назив: "Радна зона Југ"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: РзЈ, СРП (препорука)
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 559
Назив: "Радна зона Југ"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, Рз2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 560
Назив: "Радна зона Југ"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: РзЈ, СРП, И1
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 561
Назив: "Радна зона Југ" - "Електродистрибуција"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И3, И8
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Кадa се створе могућности,
укинути трансформацију 110/35kV у ТС 110/35/20kV "Шабац 2" то јест, заменити је
трансформацијом 110/20kV.

Блок бр: 562
Назив: "Радна зона Југ"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Засебним планом биће
дефинисани услови за изградњу далековода 110kV ка планираној ТС 110/20kV "Шабац
13".

Блок бр: 563, 564
Назив: "Радна зона Југ"
Плански документ: ПГР - Ревизија - обавезна израда ПДР
Доминантна намена: РзЈ; СРЦ, СРПо, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Трасе саобраћајница су
дефинисане оријентационо.

Засебним планом биће дефинисани услови за изградњу далековода 110kV ка
планираној ТС 110/20kV "Шабац 13".

Блок бр: 565, 566, 567, 568, 569
Назив: "Радна зона Југ"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. За дефинисање
саобраћајнице у 565 неопходна израда ПДР.

Блок бр: 570
Назив: "Радна зона Југ"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ПН
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - посебна намена. У случају
прибављања земљишта, дефинишу се доминантне намене: СРП, СРЦ, ГП, Т.

Блок бр: 571
Назив: "Радна зона Југ"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЗП
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Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 572, 573, 574
Назив: "Радна зона Југ"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: РзЈ, СРП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Трасе саобраћајница су
дефинисане оријентационо и у њиховим коридорима се не може градити. У случају
потребе за изградњом саобраћајница, обавезна је израда ПДР. Објекти се могу градити
унутар максимално дефинисаних грађевинских линија.

Засебним планом биће дефинисани услови за изградњу далековода 110kV ка
планираној ТС 110/20kV "Шабац 13".

Блок бр: 575
Назив: "Ново гробље"
Плански документ: ПДР "Ново гробље" - у изради
Доминантна намена: К1, К8, И, Рз1, ЗП. ГП, С3 (затечено)
Усмеравајуће одредбе: У складу са урбанистичким планом и доминантном наменом.

Блок бр: 576, 577
Назив: "Летњиковачка коса"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз1, Рз2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом и постојећом изграђеношћу
на парцелама. Евентуална изградња недостајућих објеката се изводи потпуно у складу
са постојећим.

Блок бр: 578, 579;
Назив: "Летњиковачка коса"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз2, С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV 1x1000kVA на засебнoj
кат.парцели која се формира од дела к.п.бр. 13974/20 К.О.Шабац, у блоку 579.

Блок бр: 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586;
Назив: "Летњиковачка коса"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV на засебнoj кат.парцели
која се формира од дела к.п.бр. 13956 К.О.Шабац, у блоку 585. Постојећи далековод
20kV планиран је за демонтирање – за замену подземним кабловским водом 20kV.

Блок бр: 587-588
Назив: "Летњиковачка коса"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С1, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Обавезна израда
урбанистичког пројекта, којим ће се, у сваком од блокова, дефинисати услови за
изградњу дистрибутивне ТС 20/0.4kV.

Блок бр: 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597
Назив: "Летњиковачка коса"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Изградњом планираних дистрибутивних трафо-станица 20/0.4kV у блоковима 598 и 608
стварају се могућности за демонтирање далековода 20kV преко предметних блокова,
након чега се укидају заштитне зоне и објекти се могу поставити на грађевинске
линије које су дефинисане Ревизијом ПГР.
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Блок бр: 598, 599
Назив: "Летњиковачка коса"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, СРП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Обзиром да су поједине
парцеле у блоку 599 власништво Града, могућа пренамена из С3 у Т. На површини
спорта и рекреације у блоку 599 је забрањена изградња трајних објеката јер се испод
налази колектор.

Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV 1х1000kVA на засебнoj
кат.парцели која се формира од дела к.п.бр. 13910 К.О.Шабац, у блоку 598. Постојећи
далековод 20kV планиран је за демонтирање – за замену подземним кабловским водом
20kV, по изградњи високонапонских ел. објеката у предметним и суседним блоковима.
По демонтирању далековода престају да важе грађевинске линије условљене
заштитним појасом далековода.

Блок бр: 600
Назив: "Летњиковачка коса"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз2, Ц2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Може да се формира
насељски центар са административним и сл. објектима.

Блок бр: 601
Назив: "Летњиковачка коса"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, ЗП, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Обзиром да су парцеле у
блоку 599 власништво Града, могућа пренамена из С3 у Т.

На површини спорта и рекреације је забрањена изградња трајних објеката јер се испод
налази колектор.

Блок бр: 602, 603, 604
Назив: "Летњиковачка коса"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Урбанистичко-техничком документацијом дефинисаће се услови за изградњу
дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV у блоку 602.

Блок бр: 605;
Назив: "Летњиковачка коса"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: СРП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Део површине блока је
површина јавне намене - изнад колектора, како је дефинисано графичким прилогом).

Блок бр: 606
Назив: "Летњиковачка коса"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: В
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 607
Назив: "Летњиковачка коса"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: И13
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - водоторањ.

Блок бр: 608
Назив: "Летњиковачка шума"
Плански документ: ПГР - Ревизија
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Доминантна намена: Ш, И11, Т, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - шума, парк шума.

Планира се изградња дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV 2х1000kVA на засебнoj
кат.парцели која се формира од дела к.п.бр. 13794/1 К.О.Шабац. Планира се изградња
дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV 1х1000kVA на к.п.бр. 13794/7 К.О.Шабац.

Блок бр: 609
Назив: "Летњиковачка коса"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: Рз2, Ц2
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 610, 611, 612
Назив: "Летњиковачка коса"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом.

Блок бр: 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619
Назив: "Летњиковац"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: С3, И3
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Планира се изградња
дистрибутивне трафо-станице 20/0.4kV 2х1000kVA на засебнoj кат.парцели која се
формира од дела к.п.бр. 13519, 13520 i 13521 К.О.Шабац.

Блок бр: 620
Назив: "Летњиковац"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: К5
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - насељска пијаца, површина
јавне намене.

Блок бр: 621
Назив: "Летњиковац"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ЗП, СРПо, И3, И7, И11
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом - зелени заштитни појас,
површина јавне намене. Могуће постављање објеката инфраструктуре (трафо станица,
црпних станица и сл), малих спортских / рекреативних терена и дечијих игралишта.
И11 је јавни паркинг за потребе пијаце.

Планира се изградња гасне мерно-регулационе станице (max 13/max 4 bar)
"Летњиковац", капацитета 6000m3/h, на засебној кат.парцели која се формира од дела
кат.парцеле бр.13487/1 К.О.Шабац, а на основу засебне урбанистичко-техничке
документације.

Блок бр: 622
Назив: /
Плански документ: ПГР - Ревизија - обавезна израда ПДР
Доминантна намена: ЗП, СРПо, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Претоставка да земљиште
није погодно за изградњу других објеката.

Блок бр: 623
Назив: /
Плански документ: ПГР - Ревизија - обавезна израда ПДР
Доминантна намена: С3, Рз2, И
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом. Ревизијом је дефинисана
усмеравајућа саобраћајна матрица. Обавезно је поштовање континуираног наставка
регулације улице која иде паралелно са каналом и обезбеђује зелени заштитни
коридор.
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До израде урбанистичког плана, дозвољена је изградња објеката на парцелама уз
постојеће саобраћајнице које имају дефинисану регулациону ширину и до дубине од
40m.

Објекти се могу радити у складу са доминантном наменом С3 и С4 и на преовлађујућој
грађевинској линији.

Блок бр: 624
Назив: "Канал"
Плански документ: ПГР - Ревизија
Доминантна намена: ВП
Усмеравајуће одредбе: У складу са доминантном наменом и условима надлежног
предузећа. У складу са условима Завода за заштиту природе, у циљу ублажавања
негативних структура измењене обалне структуре водотока, приликом изградње
(реконструкције) обалоутврда, следећим техничким решењима омогућити кретање
дивљих врста: грубо храпава површина обалоутврде са нагибом мањим од 45 степени
изузев пристана, мала зелена оаза природне вегетације на сваких 100-200m,
оптимално 50m. Обезбедити континуирани појас вишеспратне аутохтоне вегетације уз
водотоке, очувањем или ревитализацијом постојећег приобалног зеленила. Изван зоне
становања, минимална удаљеност планираних објеката који захтевају поплочавање
и/или осветљење треба да буде 50m од обалла Саве а у зони становања 20-50m од
обале водотока и канала.

План генералне регулације "Шабац" - ревизија, ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева".

Ступањем на снагу овог плана, План генералне регулације "Шабац" (“Сл. Гласник
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева”, бр. 7/12) и Измена и
допуна ПГР "Шабац" (“Сл. Гласник града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева”, бр. 17/13) се стављају ван снаге. Ван снаге се стављају и урбанистички
планови за које је то посебно наведено у Табели 2 овог плана.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА ШАПЦА

Бр._____________________________
________________________
Прим.др. Слободан Мирковић

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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